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DOJAZDY DO PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2011 ROKU 

 

 

 
 *** 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu zjawisko dojazdów do pracy opiera się na wynikach badania 

przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. na podstawie danych zawartych w rejestrach 

administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Lud-

ności i Mieszkań 2011. Zebrane dane umożliwiły identyfikację terytorialną miejsc pracy osób pracujących (pra-

cowników najemnych) poza jednostką administracyjną zamieszkania. Informacja ta w połączeniu z danymi 

o miejscu zamieszkania tych osób pozwala wyznaczać natężenie i kierunki przepływów ludności związanych 

z pracą, a także charakteryzować dojeżdżających według płci i wieku. 

Niniejsze opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie małopolskim według gmin 

na tle pozostałych województw z uwzględnieniem przepływów między częścią miejską i wiejską wszystkich 

gmin miejsko-wiejskich.  

 

W analizie i prezentacji dojazdów do pracy przyjęto, że: 

 

pracownicy najemni (zatrudnieni) – osoby, których źródłem przychodu są wynagrodzenia ze stosunku: pracy, 

służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypła-

cane przez zakład pracy; 

 

dojeżdżający do pracy – to zatrudnieni mieszkający w danym województwie, których miejsce pracy znajduje 

się poza granicami administracyjnymi ich gminy zamieszkania; 

 

wyjeżdżający do pracy:  

1) pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyjeżdżają z gminy zamieszkania do innej gminy, gdzie jest 

ich miejsce pracy; 

2) pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyjeżdżają z województwa zamieszkania do innego woje-

wództwa, gdzie jest ich miejsce pracy; 

 

przyjeżdżający do pracy: 

1) pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy przyjeżdżają z gminy swojego zamieszkania do innej gminy, 

gdzie jest ich miejsce pracy; 

2) pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy przyjeżdżają z województwa swojego zamieszkania do in-

nego województwa, gdzie jest ich miejsce pracy; 

 

iloraz przepływów – stosunek liczby przyjeżdżających do liczby wyjeżdżających do pracy dla danej jednostki 

terytorialnej. 

 

Dokładny opis źródeł danych, metodyka opracowania oraz tendencje rozkładu prezentowanego zjawi-

ska dla Polski znajdują się w publikacji Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 

dostępnej na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-

do-pracy-nsp-2011,7,1.html 
 

*** 

http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html
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Dojeżdżający do pracy według województw  
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W województwie małopolskim w 2011 r. dojeżdżało do pracy 311,4 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 
9,9% wszystkich pracowników najemnych dojeżdżających do pracy w Polsce. Pod względem ich liczby wojewódz-
two małopolskie zajęło czwartą lokatę na tle wszystkich województw, za województwem śląskim (487,3 tys.),  
wielkopolskim (363,2 tys.) i mazowieckim (356,6 tys.).  

Spośród wszystkich pracowników najemnych dojeżdżających do pracy w województwie małopolskim 56,4 tys. 
(18,1%) przekraczało granice województwa, przy czym skala dojazdów zewnętrznych była wyższa od wartości śred-
niej dla Polski (15,4%) i plasowała województwo małopolskie za województwem zachodniopomorskim (19,5%) 
oraz przed pomorskim (13,7%). 

 

Struktura dojeżdżających do pracy z województwa małopolskiego według wybranych kryteriów 

 

  

Z terenów wiejskich województwa małopolskiego do pracy dojeżdżało blisko dwukrotnie więcej osób niż z  miast 
(66,5% wobec 33,5%). W skali kraju tereny wiejskie zamieszkiwało 54,1% dojeżdżających pracowników najemnych.  

Dla 81,0% pracowników najemnych dojeżdżających do pracy w województwie małopolskim miejscem pracy były 
miasta. W skali kraju udział dojazdów do pracy na tereny miast był zbliżony i wyniósł 79,0%. 

  

W zbiorowości dojeżdżających do pracy, zarówno w województwie małopolskim, jak i w kraju przeważali mężczyźni 
(odpowiednio 56,7% oraz 57,9%). Kobiety rzadziej decydowały się na pracę poza gminą swego miejsca zamieszka-
nia – 43,3% w województwie małopolskim i 42,1% w skali kraju. 

Największą mobilnością wśród osób dojeżdżających do pracy w województwie małopolskim charakteryzowali się 
pracownicy w wieku 25-34 lata (31,5%). Udział dojeżdżających do pracy w wieku 35-44 lata i 45-54 lata wyniósł 
odpowiednio 26,9% oraz 22,4%. W każdej z analizowanych grup wieku dominowali mężczyźni. Najmniejsza różnica 
w strukturze grup wieku z uwzględnieniem płci występowała w przedziale 45-54 lata (54,4% – mężczyźni, 45,6% – 
kobiety). 
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WYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 

 

Wyjeżdżający do pracy z województw 

 

Kierunki wyjazdów do pracy z województwa małopolskiego według województw 

 

W 2011 r. poza granice województwa małopolskiego do pracy wyjeżdżało 56,4 tys. pracowników najemnych, naj-
więcej spośród wszystkich województw. Do grupy województw, w których liczba wyjeżdżających do pracy przekra-
czała 40,0 tys. należały: śląskie (53,0 tys.), łódzkie (44,5 tys.) i wielkopolskie (40,3 tys.). Jednostką administracyjną 
z najmniejszą liczbą pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy było województwo podlaskie (11,9 tys.). 
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Głównym kierunkiem wyjazdów do pracy poza granice administracyjne województwa było sąsiadujące z mało-
polskim województwo śląskie z liczbą 25,3 tys., co stanowiło 44,8% ogółu wyjeżdżających pracowników najem-
nych z województwa. Drugim w kolejności celem dotarcia do miejsca pracy było województwo mazowieckie 
(16,4 tys.; 29,0% wszystkich wyjazdów zewnętrznych), trzecim – sąsiednie województwo podkarpackie (4,0 tys.; 
7,1%). Najmniej pracowników najemnych decydowało się na wyjazdy do województwa podlaskiego (82 osoby; 
0,1%). 

 

 
Struktura wyjeżdżających do pracy z województwa małopolskiego według wybranych kryteriów 

 

  

Struktura wyjeżdżających do pracy z województwa małopolskiego według kryterium miejsca zamieszkania była 
zbliżona do obserwowanej w skali kraju. Poza województwo małopolskie wyjeżdżało 59,6% pracowników najem-
nych mieszkających w miastach (60,5% w skali kraju).  

Głównym celem wyjeżdżających do pracy poza granice administracyjne województwa były miasta; przemieszcze-
nia ludności związane z zatrudnieniem w miastach stanowiły 90,2% zbiorowości wyjeżdżających do pracy z woje-
wództwa małopolskiego. W skali kraju udział wyjazdów do pracy do miast był mniejszy i wyniósł 85,2%. 

  

W zbiorowości wyjeżdżających do pracy z województwa małopolskiego dominowali mężczyźni (64,4% ogółu wy-
jeżdżających). W skali kraju udział mężczyzn był nieco niższy i wyniósł 62,7%. 

W 2011 r. najliczniejszą grupę wyjeżdżających do pracy z województwa małopolskiego stanowiły osoby w wieku 
25-34 lata (35,8% ogółu wyjeżdżających). Wyjazdy w celach zarobkowych podejmowały także osoby w wieku  
35-44 (25,9%) oraz 45-54 lata (20,4%). Województwo małopolskie cechował niższy niż w skali kraju udział wyjeż-
dżających do pracy w grupie wieku 15-24 lata (9,0% w województwie; 12,0% w kraju). 
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Wyjeżdżający do pracy z gmin województwa małopolskiego 
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W 2011 r. spośród wszystkich gmin województwa małopolskiego, w Krakowie mieszkało najwięcej zatrudnio-
nych, którzy wyjeżdżali w celach zarobkowych do innych gmin niż miejsce ich zamieszkania. Z Krakowa wyjeż-
dżało do pracy 30,8 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 9,9% ogółu wyjeżdzających do pracy z gmin 
województwa małopolskiego. Drugą w kolejności gminą z największą liczbą wyjeżdzających do pracy, ponad 
5 razy mniejszą niż w Krakowie, był obszar wiejski gminy Wieliczka (5,9 tys. osób, tj. 1,9% ogółu wyjeżdżających 
z gmin). W Tarnowie liczba wyjeżdzających do pracy była około 6,5 razy mniejsza niż z Krakowa, w przypadku 
Nowego Sącza – około 10 razy mniejsza. 

Struktura wyjeżdżających do pracy ze względu na rodzaj gminy wskazywała na największy odsetek wyjeżdzają-
cych z gmin wiejskich województwa małopolskiego (41,3% ogółu wyjeżdżających z gmin). 25,1% przemieszczeń 
związanych z zatrudnieniem dotyczyło mieszkańców obszarów wiejskich, stanowiących część gmin miejsko-
wiejskich. Z 14 gmin miejskich województwa małopolskiego do pracy wyjeżdżało 17,3% pracowników najem-
nych, pozostałe 16,3% dotyczyło wyjeżdzających z miast, będących częścią gmin miejsko-wiejskich. 

 

Gminy województwa małopolskiego o największej liczbie wyjeżdżających do pracy 

Pozy-
cja 

Gmina Rodzaj gminy 

Wyjeżdżający do pracy 

ogółem 
w % wyjeżdżających do 

pracy z gmin województwa 
małopolskiego 

1. Kraków miejska 30823 9,9 
2. Wieliczka obszar wiejski 5926 1,9 
3. Olkusz miasto 4793 1,5 
4. Tarnów miejska 4637 1,5 
5. Oświęcim miejska 4601 1,5 
6. Chrzanów miasto 4583 1,5 
7. Andrychów obszar wiejski 4191 1,3 
8. Myślenice obszar wiejski 3909 1,3 
9. Oświęcim wiejska 3870 1,2 

10. Krzeszowice obszar wiejski 3588 1,2 

 

 

Najczęściej wybieranym kierunkiem wyjazdów do pracy z Krakowa była Warszawa. W 2011 r. blisko 7,5 tys. 
wyjeżdzających wybrało stolicę kraju jako miejsce pracy zarobkowej (24,5% ogółu wyjeżdzających do pracy 
z Krakowa). Znaczący był również strumień wyjeżdżających do sąsiadującej z Krakowem gminy wiejskiej  
Zabierzów (7,9%) oraz położonej w województwie śląskim Dąbrowy Górniczej (7,5%).  

W dalszej kolejności wyjeżdżający do pracy z Krakowa wskazywali na miejsce pracy położone w miastach:  
Skawina (4,7%), Wieliczka (3,1%) oraz Niepołomice (3,0%), a także graniczącej z Krakowem gminie wiejskiej 
Zielonki (2,5%). Wśród pracowników najemnych mieszkających w Krakowie popularnym kierunkiem wyjazdów 
do pracy były także stolice województw: dolnośląskiego – Wrocław (2,1%), wielkopolskiego – Poznań (1,7%) 
oraz śląskiego – Katowice (1,6%). 
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Wyjeżdżający do pracy z Krakowa według gmin 
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Struktura wyjeżdżających do pracy z Krakowa według wybranych kryteriów 

   
 

Dojazdy do pracy poza granice Krakowa dotyczyły 57,0% mężczyzn i 43,0% kobiet. W zdecydowanej większości 
wyjeżdżający do pracy ze stolicy województwa małopolskiego wybierali miejsca pracy położone w miastach 
(73,6% ogółu wyjeżdżających z Krakowa). W strukturze wyjeżdżających dominowali pracownicy najemni 
w wieku 25-34 lata (37,8%). Udział pracowników w wieku 35-44 lata oraz 45-54 lat był niższy i wyniósł odpo-
wiednio 25,3% i 19,6%. 
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PRZYJEŻDZAJĄCY DO PRACY 

 

 

Przyjeżdżający do pracy do województw 

 

 

Kierunki przyjazdów do pracy do województwa małopolskiego według województw 

+ 

W 2011 r. do pracy w województwie małopolskim przyjeżdżało 41,5 tys. pracowników najemnych, co pod wzglę-
dem liczby przyjeżdżających było czwartym wynikiem w skali kraju, za województwem mazowieckim  
(168,2 tys. osób), śląskim (53,8 tys.) oraz wielkopolskim (46,0 tys.). Jednostką administracyjną z najmniejszą liczbą 
przyjeżdżających do pracy pracowników najemnych było województwo podlaskie (5,1 tys.) oraz  
warmińsko-mazurskie (7,2 tys.).  
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Przyjeżdżający do pracy na teren województwa małopolskiego najliczniej reprezentowani byli przez mieszkańców 
sąsiednich województw: śląskiego (11,1 tys. pracowników najemnych, tj. 26,8% przyjeżdżających ogółem do woje-
wództwa małopolskiego), podkarpackiego (odpowiednio: 8,5 tys. i 20,6%) oraz świętokrzyskiego (4,1 tys. i 9,9%). 
Województwo małopolskie było kierunkiem przyjazdów do pracy również dla mieszkańców województwa  
mazowieckiego (3,5 tys.; 8,4%). Przyjeżdżający do pracy najmniej licznie reprezentowali województwo podlaskie 
(0,5 tys., 1,3%) oraz lubuskie (0,6 tys.; 1,6%). 

 

 
Struktura przyjeżdżających do pracy do województwa małopolskiego według wybranych kryteriów 

 

  

Struktura przyjeżdżających do pracy do województwa małopolskiego według kryterium miejsca zamieszkania była 
zbliżona do obserwowanej w skali kraju. Do województwa przyjeżdżało 57,4% pracowników najemnych mieszka-
jących w miastach (60,5% w skali kraju).  

Głównym celem przyjeżdżających do pracy do województwa małopolskiego były miasta; przemieszczenia ludności 
związane z zatrudnieniem w miastach stanowiły 83,3% zbiorowości przyjeżdżających do pracy do województwa. 
W skali kraju udział przyjazdów do pracy do miast był większy i wyniósł 85,2%. 

  

W zbiorowości przyjeżdżających do pracy do województwa małopolskiego dominowali mężczyźni (61,2% ogółu 
przyjeżdżających). W skali kraju udział mężczyzn był nieco wyższy i wyniósł 62,7%. 

W 2011 r. najliczniejszą grupę przyjeżdżających do pracy do województwa stanowiły osoby w wieku 25-34 lata 
(40,2% ogółu przyjeżdżających). Przyjazdy w celach zarobkowych podejmowały także osoby w wieku 35-44 (22,4%) 
oraz 45-54 lata (17,6%). Województwo małopolskie cechował niższy niż w skali kraju udział przyjeżdżających do 
pracy w grupie wieku 15-24 lata (11,7% w województwie; 12,0% w kraju). 
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Przyjeżdżający do pracy do gmin województwa małopolskiego 

 

 

  



Dojazdy do pracy w województwie małopolskim w 2011 roku 

 
 

13 

 
k r a k o w . s t a t . g o v . p l  

W 2011 r. największe strumienie przyjeżdżających do pracy w województwie małopolskim kierowane były do 
Krakowa, gdzie przyjeżdżało 96,5 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 32,6% wszystkich przyjeżdżających 
do pracy na teren województwa małopolskiego. Liczna grupa przyjeżdżających wybierała jako miejsce pracy dwa 
pozostałe miasta na prawach powiatu, tj. Tarnów (5,5%) i Nowy Sącz (3,6%).  

W dalszej kolejności pracownicy najemni mieszkający poza województwem małopolskim przyjeżdżali do pracy 
do miast położonych we wschodniej części województwa, mianowicie Brzeszcz oraz Wadowic (po 2,1%). Poza 
wymienionymi jednostkami administracyjnymi, liczną grupę stanowili przyjeżdżający do pracy na terenie gmin 
bezpośrednio sąsiadujących z Krakowem, tj. Zabierzowa (1,9%) oraz miasta Skawina (1,8%). 

 

Gminy województwa małopolskiego o największej liczbie przyjeżdżających do pracy 

Pozycja Gmina Rodzaj gminy 

Przyjeżdżający do pracy 

ogółem 
w % ogółu przyjeżdżających do 
pracy w gminach województwa 

małopolskiego 

1. Kraków miejska 96540 32,6 
2. Tarnów miejska 16167 5,5 
3. Nowy Sącz miejska 10668 3,6 
4. Brzeszcze miasto 6323 2,1 
5. Wadowice miasto 6191 2,1 
6. Zabierzów wiejska 5687 1,9 
7. Skawina miasto 5481 1,8 
8. Gorlice miejska 5289 1,8 
9. Chrzanów miasto 5179 1,7 

10. Bochnia miejska 4917 1,7 

 

Kraków był docelowym miejscem pracy dla 96,5 tys. przyjeżdżających pracowników najemnych. Przyjeżdzający 
do pracy najliczniej reprezentowali gminy okalające to miasto. Wśród nich znalazły się: gmina Wieliczka, w po-
dziale na obszar wiejski tej gminy (3,5% ogółu przyjeżdzających do Krakowa pracowników najemnych) oraz mia-
sto (2,1%), gminy wiejskie: Zabierzów (2,3%), Liszki (2,1%) oraz Zielonki (2,0%).  

Znaczące strumienie przyjeżdzających do pracy na terenie Krakowa pochodziły również z miasta Skawina 
(1,9% ogółu przyjeżdzających do pracy do Krakowa) oraz gminy wiejskiej Kocmyrzów-Luborzyca (1,6%). Z grupy 
gmin województwa małopolskiego o dużym udziale przyjeżdżających pracowników najemnych do Krakowa, 
warto wskazać na jednostki administracyjne znacznie oddalone od Krakowa, mianowicie Tarnów (1,2%) oraz mia-
sto Olkusz (1,0%). Kraków był także silnym ośrodkiem przyciągającym pracowników najemnych z Warszawy. Na 
dojazdy do pracy na terenie Krakowa decydowało się 1,0 tys. mieszkańców stolicy Polski.  
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Przyjeżdżający do pracy do Krakowa według gmin 
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Struktura przyjeżdżających do pracy do Krakowa według wybranych kryteriów 

 

Dla zdecydowanej większości przyjeżdżających pracowników najemnych do Krakowa miejscem zamieszkania 
były tereny wiejskie (64,1%). Na przyjazdy do Krakowa w celach zarobkowych decydowało się 35,9% mieszkań-
ców miast. Bardziej mobilni byli mężczyźni, którzy stanowili 54,1% przyjeżdżających do pracy do Krakowa. Ponad 
1/3 przyjeżdzających do pracy to pracownicy najemni w wieku 25-34 lata (34,0%). W strukturze przyjeżdżających 
według grup wieku 24,8% stanowili przyjeżdzający do pracy w wieku 35-44 lata, a 21,1% – w wieku 45-54 lata. 

 
 
 

 

Województwo małopolskie należało do grupy województw o ilorazie przepływów mniejszym od jedności. Ozna-
cza to, że z województwa w celach zarobkowych więcej osób wyjeżdżało do pracy niż przyjeżdżało. Relacja przy-
jeżdzających do wyjeżdzających w celach zarobkowych wyniosła 0,73. Wskaźnik lokował województwo małopol-
skie na 6 pozycji w kraju, za województwem pomorskim (0,98), a przed lubuskim (0,56). 

Najwyższy wskaźnik spośród wszystkich województw odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie na 
jedną osobę wyjeżdżającą do pracy z województwa przypadało nieco ponad pięć osób przyjeżdżających (5,03). 
Dla porównania, województwem z najniższym ilorazem przepływów było lubelskie (0,29). 

 

  

   

 
ILORAZ PRZEPŁYWÓW 
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Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według województw 
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Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmin województwa małopolskiego 

 

Analiza relacji przyjeżdżających i wyjeżdzających w celach zarobkowych w poszczególnych gminach województwa 
małopolskiego wskazuje na wysokie ilorazy przepływów w gminach miejskich oraz w miastach będących częścią 
gmin miejsko-wiejskich. W 2011 r. najwyższy wskaźnik wystąpił w gminie miejskiej Limanowa (4,77), gdzie na 
jednego wyjeżdżającego do pracy z tej gminy przypadało około pięć osób przyjeżdżających. Relatywnie wysoki 
wskaźnik odnotowano w następujących jednostkach administracyjnych: Zakopane (4,29), miasto Zakliczyn (4,22), 
gmina miejska Gorlice (4,09) oraz miasto Wadowice (4,00).  

W miastach na prawach powiatu: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu na jednego wyjeżdżającego pracownika 
najemnego przypadały ponad trzy osoby przyjeżdżające. Największa równowaga między liczbą przyjeżdżających 
a wyjeżdżających do pracy wystąpiła w gminach powiatu oświęcimskiego: miasto Chełmek (1,01) oraz gmina 
miejska Oświęcim (1,03). Jednostki administracyjne z najniższym ilorazem przepływów położone były w pół-
nocno-wschodniej części województwa i były to obszary wiejskie gmin Szczucin (0,03) oraz Dąbrowa Tarnowska 
(0,05). 

 


