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

nego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozy-

skanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 

Zebrane dane umożliwiły identyfikację terytorialną miejsc pracy osób pracujących (pracowników najemnych) poza jed-

nostką 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 kujawsko-pomorskim 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, służ-

bowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane 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 województwa, 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 innego wojewódz-

twa, gdzie jest ich miejsce pracy; 

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

rialnej. 

 

Dokładny opis źródeł danych, metodyka opracowania oraz tendencje rozkładu prezentowanego zjawiska 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 
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DOJEŻDZAJĄCY DO PRACY 
 

Dojeżdżający do pracy według województw 
 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeż-
dżało 141,9 tys. pracowników najemnych (tj. ponad 4,5% ogółu dojeżdżających do pracy w Polsce). Było to 
niemal 3,5-krotnie mniej niż w województwie śląskim, gdzie liczba dojeżdżających do pracy była najwyższa 
w Polsce i nieco ponad 2,5-krotnie więcej niż w województwie o najmniejszej liczbie dojeżdżających do 
pracy, tj. województwie podlaskim. Podobnie jak we wszystkich województwach w kraju, tak w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim zdecydowana większość dojazdów do pracy odbywała się w granicach admini-
stracyjnych województwa (niemal 80% ogółu dojeżdżających do pracy stanowili dojeżdżający wewnątrz wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego). 
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W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie 
jak w Polsce, większość (ponad 58%) pracowników najem-
nych dojeżdżających do pracy zamieszkiwała tereny wiej-
skie. Odsetek dojeżdżających do pracy z terenów wiejskich 
w ogólnej liczbie dojeżdżających do pracy dla wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego był zbliżony do obserwowa-
nego w województwach: wielkopolskim, warmińsko-ma-
zurskim oraz lubuskim. 

Miejscem pracy niemal ¾ ogółu dojeżdżających do 
pracy pracowników najemnych mieszkających w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim były miasta. Jednocześnie 
województwo to było jednym z trzech województw  
w kraju (obok wielkopolskiego i łódzkiego), w których udział 
dojeżdżających do pracy do miast nie przekroczył 75%. 

Podobnie jak średnio w kraju na dojazdy do pracy  
w województwie kujawsko-pomorskim nieco częściej de-
cydowali się mężczyźni. Ich udział w ogólnej liczbie dojeż-
dżających do pracy pracowników najemnych mieszkają-
cych w województwie kujawsko-pomorskim był nieco wyż-
szy niż średnio w kraju (o około 2 p. proc.) i wyniósł niemal 
60%. Wyższy niż w województwie kujawsko-pomorskim 
udział mężczyzn w ogólnej liczbie dojeżdżających do pracy 
zaobserwowano tylko w województwie śląskim i warmiń-
sko-mazurskim. 

Podobnie jak w Polsce relatywnie najbardziej mo-
bilni wśród pracowników najemnych dojeżdżających do 
pracy w województwie kujawsko-pomorskim byli pracow-
nicy w wieku 25-34 lata oraz 35-44 lata. Łącznie stanowili 
oni ponad połowę ogółu dojeżdżających do pracy pracow-
ników najemnych mieszkających w kujawsko-pomorskim. 
Podobnie jak w Polsce, tak i w analizowanym wojewódz-
twie zasadniczo im starsza grupa wieku pracowników na-
jemnych dojeżdżających do pracy tym ich udział w ogólnej 
liczbie dojeżdżających do pracy był mniejszy. 

Rozpatrując dojeżdżających do pracy w poszczegól-
nych grupach wieku z uwzględnieniem ich płci zauważa się, że w województwie kujawsko-pomorskim, po-
dobnie jak w Polsce i pozostałych województwach w kraju, wśród dojeżdżających do pracy we wszystkich 
analizowanych grupach wieku więcej było mężczyzn. Mężczyźni zdecydowanie dominowali wśród dojeżdża-
jący do pracy w grupie wieku 65 lat i więcej (w kujawsko-pomorskim stanowili ponad 80% ogółu dojeżdża-
jących w tym wieku) oraz 55-64 lata (stanowili ponad 70% dojeżdżających w tym wieku). W pozostałych 
grupach wieku udział mężczyzn był znacznie niższy i wynosił od około 57% w grupie wieku 35-44 lata do 
około 61% w grupie wieku 15-24 lata. 

 

 

Struktura dojeżdżających do pracy  
według wybranych kryteriów 

– województwo kujawsko-pomorskie 
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WYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 
 

W 2011 r. do pracy poza województwo kujawsko-pomorskie wyjeżdżało 28,6 tys. pracowników na-
jemnych. Stanowili oni około 6% ogółu wyjeżdżających do pracy poza województwo swojego zamieszkania 
w Polsce. Ponad 80% wyjeżdżających do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego kierowało się do są-
siednich województw, przy czym najliczniejsi byli wyjeżdżający do województw: mazowieckiego, wielkopol-
skiego oraz pomorskiego (stanowili oni odpowiednio 32,9%, 25,9% i 15,6% ogółu pracowników najemnych 
wyjeżdżających do pracy do innych województw). Najmniejsza liczba wyjeżdżających do pracy poza anali-
zowane województwo kierowała się do województwa podlaskiego i podkarpackiego – w 2011 r. do pracy 
do tych województw wyjeżdżało po około 0,5% ogółu wyjeżdżających z kujawsko-pomorskiego pracowni-
ków najemnych.  
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Analiza wyników badania dojazdów do pracy w 2011 r. 
wskazuje że, podobnie jak w Polsce, w województwie ku-
jawsko-pomorskim wśród pracowników najemnych wyjeż-
dżających do pracy poza granice województwa więcej było 
mieszkańców miast  stanowili oni niemal 59% ogółu wyjeż-
dżających do pracy poza województwo. Struktura analizo-
wanej zbiorowości według miejsca zamieszkania zbliżona 
była do obserwowanej w województwie lubuskim i war-
mińsko-mazurskim. 

W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie 
jak w Polsce, zdecydowana większość wyjeżdżających do 
pracy poza granice województwa kierowała się do miast. 
Jednocześnie należy zauważyć, że w odniesieniu do pozo-
stałych województw odsetek wyjeżdżających do pracy do 
miast innych województw w ogólnej liczbie wyjeżdżają-
cych do pracy poza województwo w kujawsko-pomorskim 
był najniższy. Wyniósł nieco ponad 80% i był niższy o około 
5 p. proc. od notowanego w Polsce oraz o niemal  
10 p. proc. od najwyższego, który odnotowano w woje-
wództwie małopolskim. 

W 2011 r. struktura płci pracowników najemnych 
wyjeżdżających do pracy z kujawsko-pomorskiego zasadni-
czo nie odbiegała od obserwowanej w kraju. Wskazuje 
ona, że na wyjazdy do pracy poza województwo zamiesz-
kania częściej decydowali się mężczyźni. W analizowanym 
roku stanowili oni niemal 2/3 ogółu pracowników najem-
nych wyjeżdżający do pracy poza województwo kujawsko-
pomorskie. Ponadto, w porównaniu z pozostałymi woje-
wództwami, kujawsko-pomorskie było jednym z tych re-
gionów, w których udział mężczyzn w strukturze wyjeżdża-
jących do pracy poza województwo swojego zamieszkania 
należał do wyższych w kraju. Pod tym względem wyższe 
wskaźniki odnotowano tylko w województwach: podkar-
packim, opolskim i świętokrzyskim. 

Struktura wyjeżdżających do pracy poza wojewódz-
two kujawsko-pomorskie wskazuje, że w 2011 r. najwięcej, 

bo ponad 40% wyjeżdżających stanowili pracownicy najemni w wieku 25-34 lata. Znaczny był również od-
setek wyjeżdżających w wieku 35-44 lata (około 23%). Zauważa się także, że podobnie jak w Polsce, zasad-
niczo im starsza grupa wieku wyjeżdżających do pracy poza województwo tym ich liczba była mniejsza. 
Uwzględniając zarówno grupy wieku, jak i płeć pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego można stwierdzić, że podobnie jak w Polsce, wśród wyjeżdżających do 
pracy z kujawsko-pomorskiego we wszystkich analizowanych grupach wieku przeważali mężczyźni. 

Największe różnice w strukturze wyjeżdżających do pracy zaobserwowano w grupie wieku 65 lat i wię-
cej, gdzie udział mężczyzn wyniósł niemal 85% oraz w grupie wieku 55-64 lata, gdzie mężczyźni stanowili 
ponad 78% wyjeżdżających do pracy poza województwo. Najmniejsze różnice w liczebności wyjeżdżających 
kobiet i mężczyzn wystąpiły w najmłodszej analizowanej grupie wieku, tj. 15-24 lata. W 2011 r. w tej grupie 
wieku udział mężczyzn wyniósł około 58%. 

Struktura wyjeżdżających do pracy  
 z województwa kujawsko-pomorskiego  

według wybranych kryteriów 
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Wyjeżdżający do pracy z gmin województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Biorąc pod uwagę rozkład przestrzenny wyjeżdżających do pracy z poszczególnych gmin wojewódz-
twa (z uwzględnieniem miast i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich) zauważa się, że najbardziej zna-
czące odpływy pracowników najemnych dotyczyły największych, pod względem liczby mieszkańców oraz 
powierzchni, miast Regionu, tj. Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Inowrocławia oraz Włocławka. Wyjeżdża-
jący z tych jednostek administracyjnych w 2011 r. stanowili łącznie 20% ogólnej liczby wyjeżdżających do 
pracy z gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Warto przy tym zwrócić uwagę, że strumienie wyjaz-
dów związanych z pracą w przypadku Inowrocławia, Grudziądza i Włocławka były znacznie mniejsze niż  
w przypadku Bydgoszczy czy Torunia. Obok wymienionych gmin grupę jednostek województwa kujawsko- 
-pomorskiego, w których liczba wyjeżdżających do pracy była relatywnie wysoka – przekroczyła 2 tysiące 
pracowników najemnych – zamykają granicząca z Toruniem gmina wiejska Lubicz oraz granicząca z Bydgosz-
czą gmina wiejska Białe Błota. Przestrzenny rozkład analizowanego zjawiska wskazuje także, że relatywnie 
najmniejsze strumienie odpływu dotyczyły gmin leżących w południowo-wschodniej części Regionu. W 2011 r. 
najmniejszą liczbę pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy do innych gmin kraju zaobserwowano 
w położonym na południowo-wschodnim skraju powiatu włocławskiego mieście Lubień Kujawski. Stąd  
w 2011 r. w celach zarobkowych wyjeżdżało 81 pracowników najemnych (stanowili oni 0,1% ogółu wyjeż-
dżających do pracy ze wszystkich gmin województwa kujawsko-pomorskiego). 

liczba wyjeżdżających 

5001 i więcej

1001 - 5000

501 - 1000

500 i mniej
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TABL. 1. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego o największej liczbie wyjeżdżających do pracy 

Pozycja Gmina 
Rodzaj 
gminy 

Wyjeżdżający do pracy 

ogółem 
w % wyjeżdżających do 

pracy z gmin województwa 
kujawsko-pomorskiego 

1. Bydgoszcz miejska 10194 7,2 
2. Toruń miejska 7222 5,1 
3. Grudziądz miejska 3888 2,7 
4. Inowrocław miejska 3726 2,6 
5. Włocławek miejska 3336 2,4 
6. Lubicz wiejska 2421 1,7 
7. Białe Błota wiejska 2226 1,6 

Wyjeżdżający do pracy z Bydgoszczy według gmin

 

W 2011 r. z Bydgoszczy wyjeżdżało do pracy ponad 10,2 tys. pracowników najemnych. Dla nieco ponad 
połowy wyjeżdżających z Bydgoszczy miejsce pracy zlokalizowane było w gminach leżących na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. W tej grupie dominowali wyjeżdżający do pracy do graniczącej z Bydgoszczą 
gminy wiejskiej Białe Błota (1,6 tys. pracowników najemnych) – stanowili oni niemal 16% ogólnej liczby wyjeż-
dżających do pracy z Bydgoszczy. Znaczący był również strumień wyjeżdżających do: gminy wiejskiej Osielsko, 

w % ogólnej liczby wyjeżdżających 
do pracy z Bydgoszczy

1,51 i więcej

1,01 - 1,50

0,51 - 1,00

0,50 i mniej

brak wyjazdów

m. Bydgoszcz

granice woj. kujawsko-pomorskiego
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miasta Toruń i miasta Solec Kujawski (do jednostek tych z Bydgoszczy wyjeżdżało odpowiednio: 0,8 tys.,  
0,5 tys. i 0,4 tys. pracowników najemnych, tj. około 8%, 5% i 4% ogółu wyjeżdżających do pracy z Bydgoszczy). 

Wśród wyjeżdżających do pracy z Bydgoszczy znaczącą grupę (niemal 46%) stanowili wyjeżdżający 
poza granice administracyjne województwa. Najwięcej, bo niemal 1,8 tys. pracowników najemnych miesz-
kających w Bydgoszczy kierowało się do pracy do stolicy kraju. Stanowili oni największą grupę wyjeżdżają-
cych do pracy z Bydgoszczy (około 18%). Wśród wyjeżdżających do pracy z Bydgoszczy znacząca była także 
grupa pracowników najemnych, dla których miejscem pracy był Poznań (0,4 tys. pracowników najemnych). 
Wyjeżdżający do tego miasta stanowili około 4% ogółu wyjeżdżających z Bydgoszczy. 

Struktura wyjeżdżających do pracy z Bydgoszczy według wybranych kryteriów 
  

Dla ponad połowy pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy z Bydgoszczy (około 57%) miej-
scem pracy były miasta. Wśród wyjeżdżających z Bydgoszczy do pracy do miast znacznie większy był udział 
kierujących się do miast położonych poza granicami województwa, który wyniósł 68%. Inaczej sytuacja 
przedstawiała się w liczącej ponad 4,4 tys. pracowników najemnych grupie wyjeżdżających z Bydgoszczy do 
pracy na tereny wiejskie. Tu ponad 83% stanowili wyjeżdżający do pracy na tereny wiejskie położone  
w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.  

Biorąc pod uwagę płeć pracowników najemnych wyjeżdżających w celach zarobkowych z Bydgoszczy 
zauważa się, że na wyjazdy tego typu częściej decydowali się mężczyźni – ich udział wyniósł ponad 60%. 
Podobnie jak w przypadku wyjeżdżających do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego, tak wśród wy-
jeżdżających do pracy z Bydgoszczy, największą grupę stanowili pracownicy najemni w wieku 25-34 lata 
(około 38%) i 35-44 lata (ponad 24%). Zasadniczo, poza wyjeżdżającymi w wieku 15-24 lata, im starsza grupa 
wieku wyjeżdżających do pracy tym liczba wyjeżdżających mniejsza. Warto wspomnieć, że udział wyjeżdża-
jących do pracy w najstarszej analizowanej grupie wieku (65 lat i więcej) był niższy niż w przypadku najbar-
dziej mobilnej w tym zakresie grupy wieku 25-34 lata o około 37 p. proc. 

Uwzględniając zarówno grupy wieku, jak i płeć pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy  
z Bydgoszczy można stwierdzić, że we wszystkich analizowanych grupach wieku przeważali mężczyźni. Po-
nadto zauważa się, że im starsza grupa wieku wyjeżdżających do pracy, tym udział mężczyzn w jej strukturze 
był wyższy. Wśród wyjeżdżających do pracy z Bydgoszczy w grupie wieku 15-24 lata udział mężczyzn wyniósł 
niespełna 52%, natomiast w grupie wieku 65 lat i więcej niemal 77%. 

Duży, choć znacznie mniejszy niż w przypadku Bydgoszczy, strumień pracowników najemnych wyjeż-
dżających do pracy zaobserwowano w Toruniu. Z tego miasta w 2011 r. w celach zarobkowych wyjeżdżało 
łącznie ponad 7,2 tys. pracowników najemnych. Wśród wyjeżdżających do pracy z Torunia większość,  
bo niemal 65%, kierowała się do gmin leżących w granicach administracyjnych województwa kujawsko-po-
morskiego. Wśród nich najwięcej, bo 1,6 tys. wyjeżdżało do pracy do Bydgoszczy. Udział tej grupy wyjeż-
dżających wyniósł niemal 23%.  Znacząca była również liczba wyjeżdżających do graniczących z Toruniem 
gmin wiejskich Łysomice i Lubicz. Wyjeżdżało do nich odpowiednio 0,8 tys. i 0,5 tys. pracowników najem-
nych mieszkających w Toruniu (tj. około 11% i 7% ogólnej liczby pracowników najemnych wyjeżdżających 
do pracy poza Toruń). 
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Wyjeżdżający do pracy z Torunia według gmin 

 

W grupie niemal 2,6 tys. pracowników najemnych wyjeżdżających z Torunia do pracy do gmin poło-
żonych poza granicami województwa najliczniejsi byli wyjeżdżający do stolicy kraju (ponad 1 tys. pracowni-
ków najemnych). Stanowili oni około 14% ogólnej liczby pracowników najemnych wyjeżdżających w celach 
zarobkowych z tego miasta. 

Struktura wyjeżdżających do pracy z Torunia według wybranych kryteriów 
  

Miejscem pracy większości pracowników najemnych wyjeżdżających z Torunia (niemal 66%) były miasta. 
Inaczej niż obserwowano w Bydgoszczy, wśród wyjeżdżających do pracy z Torunia do miast nieco więcej (około 
52%) było pracowników najemnych, których celem wyjazdu były miasta leżące w województwie kujawsko- 
-pomorskim. Przewaga wyjeżdżających wewnątrz województwa była znacznie większa w przypadku pracowni-
ków najemnych wyjeżdżających z Torunia do pracy na tereny wiejskie – pracownicy najemni wyjeżdżających 
do pracy na tereny wiejskie leżące w województwie stanowili ponad 89% ogółu wyjeżdżających do pracy na 
tereny wiejskie. 

brak wyjazdów

m. Toruń

granice woj. kujawsko-pomorskiego

w % ogólnej liczby wyjeżdżających
do pracy z Torunia

1,51 i więcej

1,01 - 1,50

0,51 - 1,00

0,50 i mniej
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Wśród pracowników najemnych wyjeżdżających w celach zarobkowych z Torunia więcej było męż-
czyzn – ich udział w analizowanej grupie wyjeżdżających w 2011 r. wyniósł nieco ponad 58%.  

Struktura wyjeżdżających do pracy z Torunia według grup wieku kształtowała się podobnie jak w przy-
padku wyjeżdżających do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Bydgoszczy. Największą 
grupę wśród wyjeżdżających do pracy z Torunia stanowili pracownicy najemni w wieku 25-34 lata (ponad 
41%) i 35-44 lata (22,0%). Ponadto, tak jak w przypadku analizowanych wcześniej jednostek, poza wyjeż-
dżającymi w wieku 15-24 lata, im starsza grupa wieku wyjeżdżających do pracy z Torunia tym liczba wyjeż-
dżających była mniejsza. Osoby w wieku 65 lat i więcej w 2011 r. stanowiły niespełna 1% ogólnej liczby 
wyjeżdżających do pracy z Torunia. 

Biorąc pod uwagę strukturę płci w poszczególnych analizowanych grupach wyjeżdżających do pracy 
zauważa się dominację mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie wyjeżdżających do pracy z Torunia wahał się 
od nieco ponad 55% w grupie wieku 45-54 lata do niemal 89% w grupie wieku 65 lat i więcej.  

 
 

 

PRZYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 
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W 2011 r. do pracy do województwa kujawsko-pomorskiego przyjeżdżało 15,7 tys. pracowników na-
jemnych. Byli to mieszkańcy wszystkich województw, przy czym największą część stanowili mieszkańcy wo-
jewództw: wielkopolskiego (20,1%), pomorskiego (13,9%) oraz mazowieckiego (13,6%). Łącznie stanowili 
oni niemal ½ przyjeżdżających do pracy do kujawsko-pomorskiego. Najmniejszy udział w tych przemiesz-
czeniach mieli mieszkańcy województw podlaskiego i opolskiego (po około 1,5%). 

Analizując przyjeżdżających do pracy do wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego zauważa się, że większość  
z nich pochodziła z miast – 56,8%. Podobna tendencja 
utrzymywała się w Polsce. Struktura przyjeżdżających do 
pracy do województwa kujawsko-pomorskiego pracowni-
ków najemnych według miejsca zamieszkania zbliżona 
była do rozkładu tego zjawiska w województwie lubuskim 
i łódzkim. 

W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak  
w Polsce, zdecydowana większość przyjeżdżających do 
pracy kierowała się do miast. Tereny wiejskie województwa 
kujawsko-pomorskiego były destynacją jedynie dla 12,9% 
wszystkich przyjeżdżających pracowników najemnych. 

Analiza wyników badania dojazdów do pracy w 2011 r. 
wskazuje, że podobnie jak w przypadku wyjeżdżających 
wśród przyjeżdżających przeważali mężczyźni, którzy sta-
nowili 62,8% przyjeżdżających do pracy do województwa. 
Sytuacja w zakresie struktury płci analizowanej grupy  
w województwie kujawsko-pomorskim zasadniczo nie od-
biegała od sytuacji w kraju województwach: podkarpackim, 
opolskim i świętokrzyskim. 

Najbardziej mobilni w zakresie przyjazdów do pracy 
do województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. byli 
pracownicy najemni w wieku 25-34 lata, którzy stanowili 
niemal 36% przyjeżdżających. Znaczący był również na-
pływ pracowników najemnych w wieku 35-44 lata (około 
23%). W przypadku przyjeżdżających do pracy do woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, tak i wśród wyjeżdżają-
cych poza województwo zauważa się, że im starsza grupa 
wieku tym liczba przyjeżdżających była mniejsza. Sytuacja 
w tym aspekcie zasadniczo nie odbiegała od tej zaobser-
wowanej w kraju. 

Biorąc pod uwagę zarówno grupy wieku jak i płeć 
przyjeżdżających do pracy do województwa kujawsko-po-

morskiego zauważa się, że we wszystkich grupach wieku dominowali mężczyźni. Podobna tendencja utrzy-
mywała się w Polsce. Największe różnice w strukturze przyjeżdżających do pracy zaobserwowano w grupie 
65 lat i więcej, gdzie kobiety stanowiły jedynie 14,5% przyjeżdżających do pracy. Natomiast najmniejsze 
różnice w strukturze płci przyjeżdżających do pracy odnotowano w grupie wieku 25-34 lata. W tej grupie 
wieku udział mężczyzn wyniósł około 58%. 

Struktura przyjeżdżających do pracy  
 do województwa kujawsko-pomorskiego  

według wybranych kryteriów 
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Przyjeżdżający do pracy do gmin województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Przyjeżdżający w 2011 r. w celach zarobkowych do poszczególnych gmin województwa pracowali 
głównie w miastach. Najbardziej atrakcyjne w tym względzie było miasto Bydgoszcz. Do pracy przyjeżdżało 
tu 29,9 tys. pracowników najemnych, tj. 23,2% wszystkich przyjeżdżających w celach zarobkowych do gmin 
województwa kujawsko-pomorskiego. Ważnym rynkiem pracy było także miasto Toruń, gdzie do pracy przy-
jeżdżało 16,3 tys. pracowników najemnych. Toruń stanowił miejsce pracy dla 12,6% przyjeżdżających do 
pracy do gmin województwa. Wśród znaczących rynków pracy ważną rolę pełniły także miasta Włocławek 
oraz Inowrocław. Należy jednak zwrócić uwagę, że strumienie przyjazdów do pracy do tych gmin były znacz-
nie mniejsze niż w przypadku Bydgoszczy i Torunia. Do grupy gmin, w których liczba przyjeżdżających do 
pracy przekroczyła 3 tys. pracowników najemnych zakwalifikowały się miasta Brodnica i Grudziądz, gmina 
wiejska Białe Błota (gmina granicząca z Bydgoszczą) oraz gmina wiejska granicząca z Toruniem – Łysomice. 

Analizując rozkład przestrzenny przyjeżdżających do pracy do poszczególnych gmin województwa za-
uważa się, że najmniejszy strumień pracowników najemnych kierował się do południowo-wschodniej oraz 
północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. W 2011 r. najmniejszą liczbę przyjeżdża-
jących zanotowano na obszarach wiejskich gmin Izbica Kujawska oraz Lubień Kujawski znajdujących się  
w południowo-wschodniej części województwa. 

 
 

liczba przyjeżdżających

5001 i więcej

1001 - 5000

501 - 1000

500 i mniej



Dojazdy do pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r.   
 

 http://bydgoszcz.stat.gov.pl/        13

Przyjeżdżający do pracy do Bydgoszczy według gmin

 

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011 przyjeżdżający do pracy w województwie 
kujawsko-pomorskim pracownicy najemni najczęściej wybierali Bydgoszcz i Toruń. W 2011 r. do Bydgoszczy 
do pracy przyjeżdżało 29,9 tys. pracowników najemnych. Niemal 89% przyjeżdżających do Bydgoszczy pra-
cowników najemnych pochodziło z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Analizując rozkład prze-
strzenny przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy zauważa się, że pochodzili oni głównie z gmin okalających 
to miasto. Największy strumień przyjazdów do pracy do Bydgoszczy odnotowano z gminy wiejskiej Białe 

TABL. 2. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego o największej liczbie przyjeżdżających do pracy 

Pozycja Gmina 
Rodzaj 
gminy 

Przyjeżdżający do pracy 

ogółem w % ogółu przyjeżdżających do pracy w gminach 
województwa kujawsko-pomorskiego 

1. Bydgoszcz miejska 29930 23,2 
2. Toruń  miejska 16289 12,6 
3. Włocławek miejska 5987 4,6 
4. Inowrocław miejska 5797 4,5 
5. Brodnica miejska 3875 3,0 
6. Grudziądz miejska 3729 2,9 
7. Białe Błota wiejska 3370 2,6 
8. Łysomice wiejska 3175 2,5 

brak przyjazdów

m. Bydgoszcz

granice woj. kujawsko-pomorskiego

w % ogólnej liczby przyjeżdżających
do pracy do Bydgoszczy

1,51 i więcej

1,01 - 1,50
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0,50 i mniej
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Błota znajdującej się w jej bezpośrednim sąsiedztwie (1,7 tys. pracowników najemnych) – stanowili oni 
około 5,6% ogólnej liczby przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy. Nie bez znaczenia, dla analizy dojazdów 
do pracy, ma sąsiedztwo dwóch największych miast w województwie – Bydgoszczy i Torunia. To właśnie  
z Torunia odnotowano zbliżony jak z Białych Błot strumień przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy  
(1,6 tys. pracowników najemnych), tj. 5,4% ogółu przyjeżdżających do tego miasta. Do gmin, z których na-
pływ pracowników najemnych do Bydgoszczy przekroczył 1 tys. należały ponadto miasto Grudziądz oraz 
gmina wiejska Osielsko. Z tych jednostek do Bydgoszczy w 2011 r. przyjeżdżało do pracy po 1,1 tys. pracow-
ników najemnych, tj. niemal 4% ogółu przyjeżdżających do tego miasta. 

Struktura przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy według wybranych kryteriów 

  

Wśród przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy przeważali mieszkańcy terenów wiejskich (17,2 tys. 
pracowników najemnych). Stanowili oni 57,3% ogółu przyjeżdżających do Bydgoszczy. Wśród przyjeżdżają-
cych do Bydgoszczy pracowników najemnych zamieszkujących tereny wiejskie ponad 92% pochodziło z te-
renów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Podobnie sytuacja kształtowała się w przypadku 
przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy z miast. Ponad 83% z nich zamieszkiwała miasta leżące w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Na pracę w Bydgoszczy częściej decydowali się mężczyźni. Ich udział  
w analizowanej grupie przyjeżdżających wyniósł 57,5%. Wśród przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy 
najliczniejszą grupę stanowili pracownicy w wieku 25-34 lata (ponad 31% ogółu przyjeżdżających) oraz  
w grupie wieku 35-44 lata (ponad 25%). Zwraca przy tym uwagę stosunkowo wysoki odsetek pracowników 
najemnych w wieku 45-54 lata, którzy w analizowanej zbiorowości stanowili ponad 22%. Zasadniczo, poza 
przyjeżdżającymi w wieku 15-24 lata, im starsza grupa wieku tym napływ pracowników najemnych do Byd-
goszczy mniejszy. Warto wspomnieć, że udział przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy w najstarszej ana-
lizowanej grupie wieku (65 lat i więcej) wyniósł 0,5%. Biorąc pod uwagę zarówno grupy wieku jak i płeć 
przyjeżdżających do pracy do Bydgoszczy zauważa się, że na przyjazdy do pracy we wszystkich grupach 
wieku częściej decydowali się mężczyźni. Największe różnice w strukturze płci odnotowano w grupie wie-
kowej 65 lat i więcej oraz 55-64 lata, gdzie mężczyźni stanowili odpowiednio 82,6% i 72,6% przyjeżdżających 
do pracy Bydgoszczy.  

W województwie kujawsko-pomorskim drugą pod względem liczby przyjeżdżających do pracy pra-
cowników najemnych gminą było miasto Toruń. Strumień napływu pracowników do pracy do tego miasta 
był prawie 2-krotnie mniejszy niż w przypadku Bydgoszczy i wyniósł 16,3 tys. pracowników najemnych. 
Większość, bo ponad 72% przyjeżdżających do pracy do Torunia pochodziła z gmin znajdujących się w gra-
nicach województwa kujawsko-pomorskiego. Zauważa się, że znaczący napływ odbywał się z gmin okalających 
Toruń. Najwięcej przyjeżdżających pochodziło z gminy wiejskiej Lubicz (1,7 tys.). Stanowili oni 10,2% wszyst-
kich przyjeżdżających do Torunia. Wśród wszystkich przyjeżdżających do analizowanego miasta znaczący był 
także udział przyjeżdżających z gmin wiejskich: Obrowo, Zławieś Wielka oraz Łysomice. Przyjeżdżało z nich 
odpowiednio 1,0 tys., 0,9 tys. oraz 0,7 tys. pracowników najemnych (tj. 6,2%, 5,4% oraz 4,1% ogólnej liczby 
przyjeżdżających do pracy do Torunia). W tym aspekcie zwraca uwagę fakt, że do pracy do Torunia  
z Bydgoszczy przyjeżdżało ponad 3-krotnie mniej pracowników najemnych niż do Bydgoszczy z Torunia. 
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Struktura przyjeżdżających do pracy do Torunia według wybranych kryteriów 
  

Sytuacja Torunia w zakresie struktury przyjeżdżających do pracy była zbliżona jak w przypadku Byd-
goszczy. Przyjeżdżający pochodzili głównie z terenów wiejskich (10,2 tys. pracowników najemnych). Stano-
wili oni 62,6% wszystkich przyjeżdżających do pracy do tego miasta. Wśród przyjeżdżających do Torunia 
pracowników najemnych zamieszkujących tereny wiejskie około 84% pochodziło z terenów wiejskich woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Tak znaczące różnice w lokalizacji miejsca zamieszkania nie są widoczne 
w przypadku przyjeżdżających do pracy do Torunia z miast. Ponad 53% z nich zamieszkiwała miasta leżące 

Przyjeżdżający do pracy do Torunia według gmin
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w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród pracowników najemnych przyjeżdżających w celach zarob-
kowych do Torunia więcej było mężczyzn – ich udział w analizowanej zbiorowości wyniósł około 61%. 
Uwzględniając grupy wieku, zauważalna jest tendencja, tak jak w przypadku Bydgoszczy i województwa, że 
poza przyjeżdżającymi w wieku 15-24 lata, im starsza grupa wieku przyjeżdżających do pracy tym ich liczeb-
ność mniejsza. Najliczniejszą grupę przyjeżdżających stanowili pracownicy najemni w wieku 25-34 lata (nie-
mal 34% ogółu przyjeżdżających do Torunia) oraz 35-44 lata (niemal 26%). Znaczący w zbiorowości przyjeż-
dżających do pracy do Torunia był również udział grupy wieku 45-54 lata (ponad 20%). Udział przyjeżdżają-
cych do pracy w najstarszej analizowanej grupie wieku (65 lat i więcej) był niższy niż w przypadku najbardziej 
mobilnej w tym aspekcie grupy 25-34 lata o ponad 33 p. proc. Rozpatrując strukturę płci w każdej grupie 
wieku zauważa się przewagę mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie przyjeżdżających do Torunia wahał się 
od 57,4,% w grupie wieku 25-34 lata do 86,8% w grupie wieku 65 lat i więcej. 

 
 

 

ILORAZ PRZEPŁYWÓW 
 

Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według województw 
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Stosunek liczby przyjeżdżających do pracy do liczby wyjeżdżających (iloraz przepływów) jest swoistym 

wskaźnikiem atrakcyjności danego rynku pracy. W 2011 r. cztery województwa odnotowały nadwyżkę 

przyjeżdżających nad wyjeżdżającymi. Szczególnie atrakcyjnym rynkiem pracy było województwo 

mazowieckie, do którego przyjeżdżało ponad 5-razy więcej pracowników najemnych niż z niego wyjeżdżało. 

W województwie kujawsko-pomorskim rozpatrywany wskaźnik uzyskał wartość 0,55. Oznacza to, że liczba 

wyjeżdżających do pracy z województwa była około 2-krotnie wyższa od liczby przyjeżdżających do pracy 

do województwa kujawsko-pomorskiego. 

Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmin województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Spośród 179 jednostek administracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim 31 zanotowało nad-

wyżkę przyjeżdżających nad wyjeżdżającymi do pracy (iloraz przepływów powyżej jedności). Wśród tych 

jednostek administracyjnych, ponad 77% stanowiły miasta. Relatywnie największą „siłę przyciągania” w wo-

jewództwie kujawsko-pomorskim odnotowało miasto w gminie miejsko-wiejskiej Lubień Kujawski, gdzie 

iloraz przepływów osiągnął wartość 4,19. Oznacza to, że ponad 4 razy więcej pracowników najemnych przy-

jeżdżało do pracy do tego miasta niż z niego wyjeżdżało. Na tak wysoką wartość wskaźnika największy 

wpływ miał relatywnie duży strumień przyjeżdżających do pracy do Lubienia Kujawskiego mieszkańców  

1,50 i więcej

1,00 - 1,49

0,50 - 0,99

0,49 i mniej



Dojazdy do pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r.   
 

 http://bydgoszcz.stat.gov.pl/        18

z obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej Lubień Kujawski oraz miasta Włocławka przy jednoczesnym 

niewielkim strumieniu wyjazdów z tego miasta. Stosunkowo wysoką wartość ilorazu przepływów zanoto-

wano także w gminie miejskiej Brodnica (3,14) oraz gminie wiejskiej Łysomice (3,05). Zjawisko przewagi 

wyjeżdżających nad przyjeżdżającymi charakterystyczne było dla gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin 

miejsko-wiejskich. 
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