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INFORMACJE SYGNALNE 

30.08.2019 r. Dojazdy do pracy w województwie kujawsko-pomor-
skim w 2016 r. 
 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 
do pracy poza gminę swojego zamieszkania 
dojeżdżało 144,1 tys. pracowników najemnych, 
co stanowiło 4,4% ogółu dojeżdżających w kraju 
(w 2011 r. 141,9 tys., tj. 4,5%). Wyjeżdżających  
do pracy było prawie dwa razy więcej niż 
przyjeżdżających - iloraz przepływów 
związanych z zatrudnieniem wyniósł 0,51. 

 

Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa 
Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie 
dojeżdżających do pracy uwzględnione zostały przepływy między gminami danego wojewódz-
twa i innych województw, w tym również między częścią miejską i wiejską we wszystkich gmi-
nach miejsko-wiejskich. 

 

Dojeżdżający do pracy 

W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim do pracy poza gminę zamieszkania dojeż-
dżało 144,1 tys. pracowników najemnych, tj. o 1,6% więcej niż wykazano w poprzednim bada-
niu w oparciu o dane z 2011 r. Pod tym względem województwo kujawsko-pomorskie zajęło  
9 miejsce wśród województw.   

Mapa 1.  Dojeżdżający do pracy według województw 

 
 

 

 

144,1 tys. 

Liczba osób dojeżdżających do 
pracy poza gminę zamieszkania 

Pracownicy najemni (zatrud-
nieni) to osoby, których źró-
dłem przychodu są wynagro-
dzenia ze stosunku: pracy, 
służbowego, spółdzielczego, 
z pracy nakładczej, a także  
zasiłki pieniężne z ubezpiecze-
nia społecznego wypłacane 
przez zakład pracy 

W skali kraju dojeżdżający do 
pracy w województwie kujaw-
sko-pomorskim stanowili 4,4%. 
Większość dojazdów odbywała 
się w granicach administracyj-
nych województwa 

Dojeżdżający do pracy to  
zatrudnieni mieszkający w da-
nym województwie, których 
miejsce pracy znajduje się 
poza granicami administracyj-
nymi ich gminy zamieszkania 
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Podobnie jak w większości województw, wśród ogółu dojeżdżających do pracy w kujawsko- 
-pomorskim, przeważały osoby zamieszkujące tereny wiejskie1 – stanowili oni 62,6% i było to 
więcej niż przeciętnie w kraju (56,8%). Wśród przemieszczających się w granicach wojewódz-
twa udział mieszkańców wsi wyniósł 64,8%. Znacznie bardziej wyrównane proporcje obserwo-
wano w przypadku dojazdów poza obszar województwa (dojeżdżający pracownicy najemni 
mieszkający na terenach wiejskich stanowili 52,0%, a w miastach2 48,0%).  

Z perspektywy miejsca pracy, dla większości zatrudnionych cel dojazdu stanowiły miasta.  
Odsetek mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego dojeżdżających do pracy w mia-
stach wynosił 69,2% (przy średniej krajowej na poziomie 74,9%). Konsekwentnie, odsetek do-
jeżdżających do pracy na tereny wiejskie wyniósł 30,8% (wobec 25,1% przeciętnie w Polsce). 

 
Tablica 1.  Dojeżdżający do pracy w województwie kujawsko-pomorskim według lokalizacji 
    miejsca pracy, płci i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 

Dojeżdżający do pracy 

ogółem wewnątrz województwa 
poza granice  
województwa 

Ogółem  144145 120030 24115 

mężczyźni 85761 69173 16588 

kobiety 58384 50857 7527 

Miasta 53840 42260 11580 

Wieś 90305 77770 12535 

 

W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak we wszystkich województwach, na dojazdy do 
pracy częściej decydowali się mężczyźni. Ich odsetek przekraczał średni udział mężczyzn  
dojeżdżających do pracy w kraju (59,5% wobec 57,1%) i był najwyższy wśród województw. 
Mężczyźni przeważali zarówno wśród dojeżdżających do pracy na obszarze województwa  
kujawsko-pomorskiego, jak i poza jego granicami, przy czym w tej drugiej grupie ich przewaga 
była większa (odpowiednio 68,8% wobec 57,6% wewnątrz województwa). 

 
Tablica 2.  Dojeżdżający do pracy w województwie kujawsko-pomorskim według płci i grup wieku 

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  144145 85761 58384 

 W % ogółem 

24 lata i mniej 8,8 9,5 7,8 

25–34 28,4 28,7 28,0 

35–44 28,7 27,4 30,6 

45–54 21,3 19,9 23,4 

55–64 11,9 13,3 9,9 

65 lat i więcej 0,8 1,1 0,4 

 

Struktura zatrudnionych dojeżdżających do pracy uwzględniająca podział na płeć pokazuje 
zróżnicowanie według wieku. Mężczyźni przeważali we wszystkich grupach, w tym najbardziej 
w najstarszej (65 lat i więcej), gdzie stanowili 82,2%. Ich dominacja w tej grupie wynika przede 
wszystkim z niższego wieku emerytalnego kobiet. Najmniejsza różnica wystąpiła w grupie  
45–54 lata, gdzie udział mężczyzn wyniósł 55,6%, a kobiet 44,4%. 

                                                           
1 Tereny wiejskie/wieś – gminy wiejskie oraz obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich. 
2 Miasta – gminy miejskie oraz miasta w gminach miejsko-wiejskich. 

Częściej do pracy dojeżdżali 
mieszkańcy terenów wiejskich. 
Wśród przemieszczających się 
w granicach województwa ich 
udział wynosił 64,8%  

Na dojazdy do pracy częściej 
decydowali się mężczyźni. Naj-
większy udział w strukturze do-
jeżdżających do pracy stano-
wiły osoby w wieku 25–34 oraz 
35–44 lata 
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Wyjeżdżający do pracy 

W 2016 r. do pracy poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego wyjeżdżało 24,1 tys.  
pracowników najemnych, tj. o 15,5% mniej niż w 2011 r. W skali kraju stanowiło to 5,3% ogółu 
wyjeżdzających do pracy.   

Wykres 1.  Wyjeżdżający do pracy z województw 
 

 
 

Główny kierunek wyjazdów do pracy dla pracowników najemnych z kujawsko-pomorskiego 
stanowiły województwa wielkopolskie i mazowieckie, dokąd kierowała się ponad połowa 
ogółu wyjeżdżających, tj. odpowiednio 27,2% i 26,2%. Stosunkowo licznie mieszkańcy woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego kierowali się też do województwa pomorskiego (19,8%).  
Najrzadszym kierunkiem wyjazdów do pracy były dla nich województwa podlaskie i lubelskie. 
Wyjeżdżający tam pracownicy najemni z województwa kujawsko-pomorskiego stanowili  
odpowiednio 0,4% i 0,6%. 

Wykres 2.  Kierunki wyjazdów do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego 

 

 
 

Struktura wyjeżdżających do pracy poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego, według 
kryterium miejsca zamieszkania, wskazuje na większy udział zatrudnionych z terenów wiej-
skich, choć różnica nie jest znacząca (52,0% ogółu wyjeżdżających wobec 48,0% w przypadku 
miast). Większy odsetek zatrudnionych pochodzących z terenów wiejskich obserwowano też 
w województwach: wielkopolskim, opolskim, małopolskim i lubelskim, a przede wszystkim  
w świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie ta przewaga była największa, dająca mieszkańcom 
wsi udział w ogólnej liczbie wyjeżdzających do pracy na poziomie 63,8% i 63,9%. W pozosta-
łych województwach częściej do pracy wyjeżdżali pracownicy najemni pochodzący z miast. 
Największy udział grupa ta miała wśród wyjeżdżających z województw śląskiego (72,8%)  
i pomorskiego (62,5%), przy średnim udziale w kraju na poziomie 51,6%. 

Zdecydowana większość zatrudnionych wyjeżdżających z województwa kujawsko-pomor-
skiego udawała się do pracy w miastach, a odsetek takich przemieszczeń wyniósł 75,1%  
(wobec 80,8% przeciętnie w kraju). 

Ponad połowa ogółu wyjeżdża-
jących w celach zarobkowych 
z kujawsko-pomorskiego kiero-
wała się do województwa wiel-
kopolskiego i mazowieckiego 

Wyjeżdżający do pracy poza 
obszar województwa kujaw-
sko-pomorskiego w podobnym 
zakresie reprezentowali tereny 
wiejskie i miasta 

Wyjeżdżający do pracy w woje-
wództwie to pracownicy  
najemni, którzy wyjeżdżają  
z województwa zamieszkania 
do innego województwa, gdzie 
jest ich miejsce pracy 
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Na wyjazdy poza granice województwa zdecydowało się 16,6 tys. mężczyzn (co stanowiło 
19,3% ogółu mężczyzn dojeżdżających do pracy). Natomiast na wyjazdy do pracy poza woje-
wództwo zdecydowało się 7,5 tys. kobiet (12,9% ogółu kobiet dojeżdżających do pracy). 

Tablica 3.  Wyjeżdżający do pracy poza granice województwa kujawsko-pomorskiego według płci  
     i wieku 

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  24115 16588 7527 

 W % ogółem 

24 lata i mniej 8,7 7,9 10,4 

25–34 33,4 31,6 37,5 

35–44 27,5 28,6 25,2 

45–54 19,3 19,3 19,1 

55–64 10,5 11,8 7,5 

65 lat i więcej 0,6 0,8 0,3 

 
Wśród wyjeżdżających do pracy poza granice województwa kujawsko-pomorskiego we 
wszystkich grupach wiekowych przeważali mężczyźni. Największe dysproporcje wystąpiły  
w grupie najstarszej (65 lat i więcej), było to 86,4% wobec 13,6%.  

W grupie wszystkich gmin województwa kujawsko-pomorskiego największą liczbą pracowni-
ków najemnych wyjeżdżających do pracy do innych gmin w Polsce wyróżniały się Bydgoszcz  
i Toruń – stolice regionu. W 2016 r. w celach zarobkowych z Bydgoszczy wyjechało 8,5 tys. 
osób, co stanowiło 5,9% ogółu wyjeżdżających z gmin i 15,9% pracowników najemnych  
wyjeżdżających z miast. Z Torunia wyjechało 6,2 tys. osób, co stanowiło 4,3% ogółu wyjeżdża-
jących z gmin i 11,4% pracowników najemnych wyjeżdżających z miast. Wśród mieszkańców 
terenów wiejskich najwięcej pracowników najemnych wyjeżdżało do pracy z gminy Białe 
Błota – 2,7 tys. osób, tj. 1,9% ogółu wyjeżdżających z gmin i 3,0% wszystkich wyjeżdżających  
z terenów wiejskich. 

W strukturze wyjeżdżających do pracy z gmin województwa kujawsko-pomorskiego, uwzględ-
niającej rodzaj gminy zamieszkania, blisko połowę stanowili zatrudnieni pochodzący z gmin 
wiejskich (45,3%). Udział wyjeżdżających z gmin miejskich sięgał 23,2%. Niższy był udział  
wyjeżdżających z obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich (17,3%) oraz miast z tych gmin 
(14,2%).  

Tablica 4. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego z największą liczbą wyjeżdżających do     
    pracy  

Lokata Gmina zamieszkania Rodzaj gminy 

Wyjeżdżający do pracy 

ogółem 

w % ogółu wyjeżdżają-
cych do pracy z gmin 

województwa kujawsko-
pomorskiego 

1. Bydgoszcz miejska 8538 5,9 

2. Toruń miejska 6161 4,3 

3. Inowrocław miejska 3504 2,4 

4. Grudziądz miejska 3265 2,3 

5. Białe Błota wiejska 2700 1,9 

6. Lubicz wiejska 2511 1,7 

7. Włocławek miejska 2463 1,7 

8. Obrowo wiejska 2132 1,5 

9. 
Nakło nad Notecią – obszar 
wiejski 

miejsko-wiejska 1911 1,3 

10. Nakło nad Notecią – miasto miejsko-wiejska 1873 1,3 

Najwięcej osób wyjeżdżało do 
pracy z Bydgoszczy, Torunia, 
Inowrocławia, a spośród gmin 
wiejskich – z Białych Błót, Lubi-
cza i Obrowa  

W przypadku gmin, wyjeżdża-
jący do pracy to pracownicy 
najemni, którzy wyjeżdżają  
z gminy zamieszkania do innej 
gminy, gdzie jest ich miejsce 
pracy 
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Pracownicy najemni wyjeżdżający do pracy poza granice województwa kujawsko-pomor-
skiego kierowali się głównie do dużych miast. Najczęściej decydowali się na wyjazd do pracy 
na terenie Warszawy (4,4 tys. osób, tj. 18,4%). Stosunkowo licznie wyjeżdżali też do Poznania 
(1,6 tys. osób) i Gdańska (1,2 tys. osób). 

Tablica 5.  Gminy z największą liczbą przyjeżdżających do pracy z województwa kujawsko-pomor-
skiego 

Lo-
kata 

Gmina pracy Rodzaj gminy Województwo pracy 

Liczba przyjeżdżają-
cych do pracy z gmin 
województwa kujaw-

sko-pomorskiego 

W % ogółu wyjeżdżają-
cych do pracy  

z województwa kujaw-
sko-pomorskiego 

1. Warszawa miejska Mazowieckie 4428 18,4 

2. Poznań miejska Wielkopolskie 1581 6,6 

3. Gdańsk miejska Pomorskie 1206 5,0 

4. Gdynia miejska Pomorskie 977 4,1 

5. Wrocław miejska Dolnośląskie 663 2,7 

6. Chojnice miejska Pomorskie 473 2,0 

7. Płock miejska Mazowieckie 459 1,9 

8. Kraków miejska Małopolskie 408 1,7 

9. Komorniki wiejska Wielkopolskie 391 1,6 

10. Gniezno miejska Wielkopolskie 385 1,6 

 
Mapa 2.  Wyjeżdżający do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego według gmina 

 

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich. 

Wyjeżdżający poza granice wo-
jewództwa udawali się do 
pracy głównie do miast woje-
wódzkich 



 

6 

Analiza wyjazdów poza obszar województwa, prowadzona z perspektywy gminy miejsca pracy, 
wskazuje, że największy udział w zbiorowości przyjeżdżających w celach zarobkowych miesz-
kańcy województwa kujawsko-pomorskiego mieli w gminach województwa wielkopolskiego, 
świętokrzyskiego i pomorskiego, m.in. w gminach Przedecz (powiat kolski), Orchowo (powiat 
słupecki), Małogoszcz (powiat jędrzejowski), Mieleszyn (powiat gnieźnieński) i Osieczna (po-
wiat starogardzki). 

 

Przyjeżdżający do pracy 

W 2016 r. do pracy w województwie kujawsko-pomorskim przyjeżdżało 12,3 tys. pracowników 
najemnych z innych województw, tj. o 21,6% mniej niż wykazano w poprzednim badaniu na 
podstawie danych z 2011 r. Pod względem liczby przyjeżdżających województwo kujawsko- 
-pomorskie zajęło 9 miejsce wśród województw.  

 
Wykres 3.  Przyjeżdżający do pracy do województw 

 

Województwo kujawsko-pomorskie stanowiło cel przyjazdu szczególnie dla mieszkańców są-
siednich województw. Najwięcej pracowników najemnych pochodziło z województwa wielko-
polskiego (2,9 tys. osób, tj. 23,7%), pomorskiego (1,8 tys., tj. 14,8%) i mazowieckiego (1,7 tys.,  
tj. 14,1%). Najrzadziej zatrudnienie znajdowali tu natomiast mieszkańcy województw podla-
skiego (0,2 tys., tj. 1,3%) i świętokrzyskiego (0,3 tys., tj. 2,0%). W porównaniu z 2011 r. kierunki 
przyjazdów nie zmieniły się zasadniczo. 

 

Wykres 4.  Kierunki przyjazdów do pracy do województwa kujawsko-pomorskiego 
 

 

Do pracy w województwie  
kujawsko-pomorskim najczę-
ściej przyjeżdżali mieszkańcy 
sąsiednich województw  

Przyjeżdżający do pracy  
w województwie to pracownicy 
najemni, którzy przyjeżdżają  
z województwa swojego  
zamieszkania do innego woje-
wództwa, gdzie jest ich miejsce 
pracy 
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W 2016 r. w populacji zatrudnionych przyjeżdżających do pracy w województwie kujawsko-
pomorskim nie obserwowano dużej różnicy w mobilności mieszkańców miast i obszarów 
wiejskich. Przyjeżdżający z miast stanowili 46,8%, a pochodzący z terenów wiejskich 53,2%  
(w 2011 r. mobilność mieszkańców miast była zdecydowanie większa niż mieszkających na  
terenach wiejskich, odpowiednio: 56,8% wobec 43,2%). 

Ze względu na lokalizację miejsca pracy, dla pracowników najemnych spoza województwa ku-
jawsko-pomorskiego częściej cel przyjazdu stanowiły miasta (78,3% wobec 21,7% w przypadku 
terenów wiejskich). Przewaga miast była na zbliżonym poziomie co przeciętnie w kraju (80,8% 
wobec 19,2%). 

W zbiorowości przyjeżdżających do pracy większy udział mieli mężczyźni (67,3% wobec 32,7% 
w przypadku kobiet). W kraju ich udział był tylko nieco mniejszy (64,5%).  
 

Tablica 6.  Przyjeżdżający do pracy spoza województwa według płci i wieku 

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  12285 8270 4015 

 W % ogółem 

24 lata i mniej 8,5 7,8 9,9 

25–34 32,1 30,3 35,9 

35–44 29,6 29,1 30,6 

45–54 18,1 19,0 16,2 

55–64 10,8 12,6 7,0 

65 lat i więcej 0,8 1,1 0,3 

Struktura przyjeżdżających do pracy do województwa kujawsko-pomorskiego, ze względu  
na kryterium wieku, była zbliżona do obserwowanej w kraju. Największy udział stanowiły 
osoby w wieku 25–34 lata (3,9 tys. osób) i 35–44 lata (3,6 tys.), przy czym dotyczyło to zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet. 

Tablica 7.  Gminy z największą liczbą wyjeżdżających do pracy do województwa kujawsko-pomo-
    rskiego 

Lo-
kata 

Gmina  
zamieszkania 

Rodzaj gminy 
Województwo  
zamieszkania 

Liczba wyjeżdża-
jących do pracy 
na terenie woje-
wództwa kujaw-

sko-pomor-
skiego 

W % ogółu przy-
jeżdżających 
spoza woje-

wództwa kujaw-
sko-pomor-

skiego 

1. Warszawa miejska Mazowieckie  359 2,9 

2. Poznań miejska Wielkopolskie 223 1,8 

3. Chojnice miejska Pomorskie 162 1,3 

4. Wyrzysk – obszar wiejski miejsko-wiejska Wielkopolskie 157 1,3 

5. Gdańsk miejska Pomorskie 148 1,2 

6. Kurzętnik wiejska Warmińsko-Mazurskie  126 1,0 

7. Konin miejska Wielkopolskie 122 1,0 

8. Płock miejska Mazowieckie 118 1,0 

9. Biskupiec wiejska Warmińsko-Mazurskie 108 0,9 

10. Piła miejska Wielkopolskie 101 0,8 

Analizując dojazdy do pracy w ujęciu gminnym, należy stwierdzić, że spoza województwa naj-
liczniej do kujawsko-pomorskiego przyjeżdżali mieszkańcy miast: Warszawy (0,4 tys. osób),  
Poznania czy Chojnic (po 0,2 tys.).  

Najbardziej atrakcyjnym miejscem pracy w województwie kujawsko-pomorskim była Byd-
goszcz. W 2016 r. w celach zarobkowych przyjeżdżało tu (zarówno z terenu województwa,  
jak i spoza jego granic) 26,7 tys. pracowników najemnych, tj. 20,2% wszystkich przyjeżdżają-
cych do pracy w kujawsko-pomorskich gminach i 29,3% przyjeżdżających do miast wojewódz-
twa. Wśród terenów wiejskich największym zainteresowaniem cieszyła się gmina Białe Błota  

Wśród przyjeżdżających do 
pracy udziały mieszkańców 
miast i wsi były podobne  

W przypadku gmin, przyjeżdża-
jący do pracy to pracownicy 
najemni, którzy przyjeżdżają  
z gminy swojego zamieszkania 
do innej gminy, gdzie jest ich 
miejsce pracy 
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(4,3 tys. osób, tj. 3,2% wszystkich przyjeżdżających w celach zarobkowych do kujawsko-po-
morskich gmin i 10,3% przyjeżdżających na tereny wiejskie). W ogólnej liczbie pracowników 
najemnych przyjeżdżających do pracy do gmin w województwie kujawsko-pomorskim udział 
gmin miejskich wynosił 53,1%, a wiejskich – 23,3%. Miasta z gmin miejsko-wiejskich stanowiły 
miejsce pracy dla 15,8% przyjeżdżających, a obszary wiejskie z tych gmin dla 7,8%. 

Tablica 8.  Gminy województwa kujawsko-pomorskiego z największą liczbą przyjeżdżających do 
     pracy  

Lokata Gmina pracy Rodzaj gminy 

Przyjeżdżający do pracy 

ogółem 
w % ogółu przyjeżdżających do 
pracy w gminach województwa 

kujawsko-pomorskiego 

1. Bydgoszcz miejska 26725 20,2 

2. Toruń miejska 14770 11,2 

3. Włocławek miejska 5956 4,5 

4. Inowrocław miejska 4439 3,4 

5. Białe Błota wiejska 4252 3,2 

6. Brodnica miejska 4223 3,2 

7. Grudziądz miejska 3386 2,6 

8. Świecie – miasto  miejsko-wiejska 3065 2,3 

9. Łysomice wiejska 2221 1,7 

10. Lipno miejska 1839 1,4 
 

Mapa 3.  Przyjeżdżający do pracy do województwa kujawsko-pomorskiego według gmina 

 

 

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich. 

Najwięcej osób przyjeżdżało do 
pracy do Bydgoszczy. Spośród 
gmin wiejskich najsilniejszym 
ośrodkiem były Białe Błota 
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Biorąc pod uwagę strukturę wyjeżdżających do pracy z gmin zamieszkania, należy zauważyć, 
że największy odsetek kierujących się do pracy do województwa kujawsko-pomorskiego  
wyróżniał gminy położone w województwach wielkopolskim, mazowieckim i pomorskim, m.in. 
Orchowo (powiat słupecki), Wapno (powiat wągrowiecki), Szczutowo (powiat sierpecki) oraz 
Osieczna (powiat starogardzki). 

 

Dojazdy do pracy w Bydgoszczy 

Wyjeżdżający z Bydgoszczy 

W 2016 r. z Bydgoszczy wyjeżdżało do pracy 8,5 tys. osób, tj. o 16,2% mniej niż w 2011 r.  
Na terenach wiejskich zatrudniło się 59,1% wyjeżdżających pracowników najemnych  
z Bydgoszczy, a w miastach 40,9% (w 2011 r. udziały były odmienne, do miast kierowało się 
wówczas 56,8% wyjeżdżających pracowników najemnych z Bydgoszczy, a na tereny wiejskie 
43,2%). Dla zdecydowanej większości wyjeżdżających z Bydgoszczy w celach zarobkowych  
(6,1 tys., tj. 71,5%) dojazdy do pracy odbywały się w obrębie województwa kujawsko-pomor-
skiego, przy czym główny kierunek stanowiły gminy ościenne.  
 

Tablica 9.  Gminy z największą liczbą przyjeżdżających do pracy z Bydgoszczy 

 

 

Do pracy poza granice województwa wyjeżdżało z Bydgoszczy 2,4 tys. osób, tj. 28,5% ogółu 
wyjeżdżających mieszkańców. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów była praca w dużych 
miastach. Najwięcej pracowników najemnych decydowało się na wyjazdy do pracy na terenie 
Warszawy. W 2016 r. do pracy w stolicy wyjeżdżało 0,9 tys. mieszkańców Bydgoszczy, czyli 
10,6% ogółu wyjeżdżających z miasta w celach zarobkowych (w stosunku do 2011 r. spadek 
udziału o 6,9 p.proc.) i 37,4% wyjeżdżających poza granice województwa. Wśród miast znajdu-
jących się w kręgu zainteresowań pracowników najemnych z Bydgoszczy były ponadto m.in. 
Poznań i Gdańsk (po 0,1 tys. osób). 

Wśród mieszkańców Bydgoszczy wyjeżdżających do pracy poza obszar miasta przeważali 
mężczyźni. W 2016 r. ich udział wyniósł 64,1%, tj. o 3,5 p.proc. więcej niż w 2011 r. Zgodnie  
z ogólną tendencją w Bydgoszczy największy udział stanowiły osoby w wieku 25–34 
i 35–44 lata (po 2,6 tys. osób, tj. łącznie 61,1% ogółu wyjeżdżających). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lo-
kata 

Gmina pracy Rodzaj gminy Województwo pracy 
Liczba przyjeżdża-

jących do pracy  
z Bydgoszczy 

W % ogółu wyjeż-
dżających z Byd-

goszczy 

1. Białe Błota wiejska Kujawsko-Pomorskie 2183 25,6 

2. Warszawa miejska Mazowieckie 909 10,6 

3. Osielsko wiejska Kujawsko-Pomorskie 898 10,5 

4. 
Solec Kujawski - mia-
sto 

miejsko-wiejska Kujawsko-Pomorskie 372 4,4 

5. Toruń miejska Kujawsko-Pomorskie 
 

356 
 

4,2 

6. 
Nowa Wieś Wielka 

 
wiejska 

Kujawsko-Pomorskie 
 

270 
 

3,2 

7. Dobrcz wiejska Kujawsko-Pomorskie 185 2,2 

8. 
Szubin – obszar wiej-
ski 

miejsko-wiejska Kujawsko-Pomorskie 149 1,7 

9. Sicienko wiejska Kujawsko-Pomorskie 127 1,5 

10. Poznań miejska Wielkopolskie 124 1,5 

Dla większości wyjeżdżających 
do pracy z Bydgoszczy dojazdy 
odbywały się w obrębie woje-
wództwa, najczęściej do gmin 
ościennych 

W ogólnej liczbie wyjeżdżają-
cych do pracy z Bydgoszczy 
przemieszczający się poza gra-
nice województwa stanowili 
28,5%  
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Mapa 4.  Wyjeżdżający do pracy z Bydgoszczy według gmina 

 

 

 

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich. 

 

 

Przyjeżdżający do Bydgoszczy 

W 2016 r. Bydgoszcz stanowiła docelowe miejsce pracy dla 26,7 tys. pracowników najemnych, 
co w porównaniu z poprzednim badaniem, w oparciu o dane z 2011 r., oznacza spadek o 
10,7%. Zdecydowana większość zatrudnionych (24,6 tys., tj. 92,2%) pochodziła z gmin woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, natomiast pozostali (2,1 tys., tj. 7,8%) przyjeżdżali do Byd-
goszczy z innych województw. Ponad połowa przyjeżdżających wywodziła się z terenów wiej-
skich (65,1%), co odnotowano również w 2011 r. (57,3%). Mężczyźni stanowili 56,9% ogółu przy-
jeżdżających do Bydgoszczy w celach zarobkowych (w 2011 r. 57,5%). Biorąc pod uwagę wiek 
przyjeżdżających, zgodnie z ogólną tendencją dominowały dwie grupy wieku: 25–34 oraz  
35–44 lata (łącznie 55,2% przyjeżdzających do Bydgoszczy). 

Największy strumień pracowników najemnych kierował się do Bydgoszczy z gmin okalających 
miasto, tj. najwięcej z Białych Błót (2,0 tys. osób) i Osielska (1,2 tys.). Ponadto licznie do Byd-
goszczy w celach zarobkowych przyjeżdżali m.in. mieszkańcy Grudziądza, Torunia (po 1,0 tys. 
osób) i Sicienka (0,9 tys.). 

 

 
 

Pracownicy przyjeżdżający  
z innych województw stanowili 
7,8% ogółu przyjeżdżających do 
pracy na terenie Bydgoszczy 
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Mapa 5.  Przyjeżdżający do pracy do Bydgoszczy według gmina 

 

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich. 

 

Tablica 10.  Gminy spoza województwa kujawsko-pomorskiego z największą liczbą wyjeżdżających 
      do pracy do Bydgoszczy 

Lo-
kata 

Gmina  
zamieszkania 

Rodzaj gminy 
Województwo  
zamieszkania 

Liczba wyjeż-
dżających do 

pracy  
do Bydgoszczy 

W % ogółu przy-
jeżdżających do 

Bydgoszczy spoza 
województwa ku-
jawsko-pomor-

skiego 

1. Warszawa miejska Mazowieckie  84 4,0 

2. Wyrzysk – obszar wiejski miejsko-wiejska Wielkopolskie 71 3,4 

3. Chojnice miejska Pomorskie 65 3,1 

4. Gdańsk miejska Pomorskie  42 2,0 

5. Szczecinek wiejska Zachodniopomorskie 34 1,6 

6. Szczecinek miejska Zachodniopomorskie  32 1,5 

7. Poznań miejska Wielkopolskie 32 1,5 

8. Chojnice wiejska Pomorskie 25 1,2 

9. Gdynia miejska Pomorskie 24 1,2 

10. Piła miejska Wielkopolskie  23 1,1 
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Spoza województwa do pracy na terenie Bydgoszczy kierowali się przede wszystkim pracow-
nicy najemni mieszkający w Warszawie (0,1 tys. osób). Na wyjazdy do pracy do Bydgoszczy  
decydowali się również m.in. mieszkańcy obszaru wiejskiego gminy Wyrzysk, Chojnic czy 
Gdańska. 

 

Dojazdy do pracy w Toruniu 

Wyjeżdżający z Torunia 

W 2016 r. z Torunia wyjeżdżało do pracy 6,2 tys. osób, tj. o 14,7% mniej niż w 2011 r. Na tereny 
wiejskie kierowało się 52,8% wyjeżdżających pracowników najemnych (w 2011 r. udziały były 
odmienne; do miast kierowało się wówczas 65,9% wyjeżdżających pracowników najemnych,  
a na tereny wiejskie 34,1%). Dla zdecydowanej większości wyjeżdżających z Torunia w celach 
zarobkowych (4,7 tys., tj. 77,0%) dojazdy do pracy odbywały się w obrębie województwa  
kujawsko-pomorskiego.  
 

Tablica 11.  Gminy z największą liczbą przyjeżdżających do pracy z Torunia 

 

 

Do pracy poza granice województwa wyjeżdżało z Torunia 1,4 tys. osób, tj. 23,0% ogółu wyjeż-
dżających mieszkańców. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów, podobnie jak w Bydgosz-
czy, była praca w dużych miastach. Najwięcej pracowników najemnych decydowało się na wy-
jazdy do pracy na terenie Warszawy. W 2016 r. do pracy w stolicy wyjeżdżało 0,4 tys. miesz-
kańców Torunia, czyli 6,3% ogółu wyjeżdżających z miasta w celach zarobkowych (w stosunku 
do 2011 r. spadek udziału o 7,8 p.proc.) i 27,4% wyjeżdżających poza granice województwa. 
Wśród kręgu zainteresowań pracowników najemnych z Torunia był też m.in. Gdańsk (0,1 tys.). 

Wśród mieszkańców Torunia wyjeżdżających do pracy poza obszar miasta przeważali  
mężczyźni. W 2016 r. ich udział wyniósł 61,6%, tj. o 3,4 p.proc. więcej niż w 2011 r. W Toruniu 
najbardziej mobilne były grupy wieku 25–34 i 35–44 lata (po 1,9 tys. osób, tj. łącznie 62,6% 
ogółu wyjeżdżających). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo-
kata 

Gmina pracy Rodzaj gminy Województwo pracy 
Liczba przyjeżdża-

jących do pracy  
z Torunia 

W % ogółu wyjeż-
dżających z Toru-

nia 

1. Bydgoszcz miejska Kujawsko-Pomorskie 984 16,0 

2. Łysomice wiejska Kujawsko-Pomorskie 801 13,0 

3. Lubicz wiejska Kujawsko-Pomorskie 793 12,9 

4. Warszawa miejska Mazowieckie 387 6,3 

5. 
Kowalewo Pomorskie 
– obszar wiejski 

 
miejsko-wiejska 

Kujawsko-Pomorskie 
 

235 
 

3,8 

6. 
Wielka Nieszawska 

 
wiejska 

Kujawsko-Pomorskie 
 

222 
 

3,6 

7. Zławieś Wielka wiejska Kujawsko-Pomorskie 203 3,3 

8. Obrowo wiejska Kujawsko-Pomorskie 193 3,1 

9. 
Solec Kujawski - mia-
sto 

miejsko-wiejska Kujawsko-Pomorskie 136 2,2 

10. Gdańsk miejska Pomorskie 97 1,6 

Dla większości wyjeżdżających 
do pracy z Torunia dojazdy od-
bywały się w obrębie woje-
wództwa, najczęściej do gmin 
ościennych 

W ogólnej liczbie wyjeżdżają-
cych do pracy z Torunia prze-
mieszczający się poza granice 
województwa stanowili 23,0%  
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Mapa 6.  Wyjeżdżający do pracy z Torunia według gmina 

 

 

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich. 

 

Przyjeżdżający do Torunia 

W 2016 r. Toruń stanowił docelowe miejsce pracy dla 14,8 tys. pracowników najemnych,  
co w porównaniu z poprzednim badaniem, w oparciu o dane z 2011 r., oznacza spadek o 9,3%. 
Większość zatrudnionych (12,0 tys., tj. 81,0%) pochodziła z gmin województwa kujawsko-po-
morskiego, natomiast pozostali (2,8 tys., tj. 19,0%) przyjeżdżali do Torunia z innych woje-
wództw. Ponad dwie trzecie przyjeżdżających wywodziło się z terenów wiejskich (69,6%).  
Podobne tendencje odnotowano w 2011 r. (62,6% przyjeżdżających z terenów wiejskich).  
Bardziej mobilni byli mężczyźni, którzy stanowili 60,3% ogółu przyjeżdżających do Torunia  
w celach zarobkowych (w 2011 r. 60,7%). Biorąc pod uwagę wiek przyjeżdżających, domino-
wały dwie grupy wieku: 25–34 oraz 35–44 lata (łącznie 57,8% przyjeżdżających). 

Największy strumień pracowników najemnych kierował się do Torunia z gmin okalających 
miasto, tj. najwięcej z Lubicza (1,6 tys. osób), Obrowa (1,2 tys.), Złejwsi Wielkiej (0,8 tys.)  
i Łysomic (0,7 tys.). 

 
 
 
 
 
 

Pracownicy przyjeżdżający  
z innych województw stanowili 
19,0% ogółu przyjeżdżających 
do pracy na terenie Torunia 
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Mapa 7.  Przyjeżdżający do pracy do Torunia według gmina 

 

 
 
a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich 

 

Tablica 12.  Gminy spoza województwa kujawsko-pomorskiego z największą liczbą wyjeżdżających 
      do pracy do Torunia 

Lo-
kata 

Gmina  
zamieszkania 

Rodzaj gminy 
Województwo  
zamieszkania 

Liczba wyjeżdża-
jących do pracy  

do Torunia 

W % ogółu przy-
jeżdżających do 
Torunia spoza 

województwa ku-
jawsko-pomor-

skiego 

1. Warszawa miejska Mazowieckie  113 4,0 

2. Poznań miejska Dolnośląskie 90 3,2 

3. Sosnowiec miejska Śląskie 74 2,6 

4. Krasnystaw miejska Lubelskie 57 2,0 

5. Drzewica – obszar wiejski miejsko-wiejska Łódzkie 47 1,7 

6. Katowice miejska Śląskie  45 1,6 

7. Mysłowice miejska Śląskie 34 1,2 

8. Szczecin miejska 
Zachodniopo-
morskie 

33 1,2 

9. Żychlin – miasto miejsko-wiejska Łódzkie 32 1,1 

10. Brzostek – obszar wiejski miejsko-wiejska Podkarpackie  31 1,1 
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Spoza województwa do pracy na terenie Torunia kierowali się przede wszystkim pracownicy 
przyjeżdżający z Warszawy (0,1 tys. osób). Na dojazdy do pracy do Torunia decydowali się 
również m.in. mieszkańcy Poznania, Sosnowca czy Krasnegostawu.  

 

Iloraz przepływów 

Miernikiem informującym o stopniu atrakcyjności rynku pracy na danym obszarze jest iloraz 
przepływów, czyli stosunek liczby przyjeżdżających do pracy do liczby wyjeżdżających w tym 
celu. W 2016 r. nadwyżkę przyjeżdżających nad wyjeżdżającymi odnotowało pięć województw. 
Najbardziej atrakcyjnym rynkiem pracy było województwo mazowieckie, gdzie liczba przyjeż-
dżających ponad 4-krotnie przewyższała liczbę wyjeżdżających. W województwie kujawsko- 
-pomorskim wskaźnik kształtował się znacznie niżej. Ponadto wspomniany iloraz przepływów 
był niższy od zanotowanego w 2011 r. i wyniósł 0,51 wobec 0,55 w poprzednim badaniu.  
Najmniej atrakcyjne w takim ujęciu były, podobnie jak w poprzednim badaniu, województwa 
lubelskie i warmińsko-mazurskie, gdzie wyjeżdżających do pracy poza granice województwa 
było blisko 3-krotnie więcej niż przyjeżdżających. Niezależnie od wartości ilorazu liczonego 
na poziomie województw, we wszystkich miastach wojewódzkich liczba przyjeżdzających do 
pracy była większa od liczby wyjeżdżających w tym celu, a relacja tych dwóch wielkości 
kształtowała się od 1,89 w Białymstoku do 8,20 w Warszawie. 

Mapa 8.  Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według województw  
 
 

 

 
Tablica 13.  Gminy województwa kujawsko-pomorskiego z największą przewagą liczby przyjeżdża-
      jących do pracy nad liczbą wyjeżdżających do pracy 

Lo-
kata 

Gmina  Rodzaj gminy Powiat  Iloraz przepływów 

1. Brodnica miejska Brodnicki 3,91 

2. Bydgoszcz miejska M. Bydgoszcz 3,13 

3. Lipno miejska Lipnowski 2,87 

4. Włocławek miejska M. Włocławek 2,42 

5. Toruń miejska M. Toruń 2,40 

6. Ciechocinek miejska Aleksandrowski 2,38 

7. Osie wiejska Świecki 2,33 

8. Tuchola – miasto miejsko-wiejska Tucholski 2,24 

9. Sępólno Krajeńskie – miasto miejsko-wiejska Sępoleński 2,22 

10. Świecie – miasto miejsko-wiejska Świecki  2,12 

Iloraz przepływów to stosunek 
liczby przyjeżdżających do 
pracy do liczby wyjeżdżających 
w tym celu dla danej jednostki 
terytorialnej 

Największą siłą przyciągania 
charakteryzowała się gmina 
miejska Brodnica, gdzie liczba 
przyjeżdżających do pracy była 
3,91 razy większa od liczby wy-
jeżdżających 

Iloraz przepływów związanych 
z zatrudnieniem w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim  
wyniósł 0,51  
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Analiza ilorazu przepływów związanych z zatrudnieniem w ujęciu gminnym wskazuje, że  
nadwyżkę przyjeżdżających do pracy nad wyjeżdżającymi w tym celu poza granice gminy za-
mieszkania w 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowało 37 spośród 179 jed-
nostek administracyjnych, tj. 20,7%. Większość w tej grupie (73,0%) stanowiły miasta. Najwięk-
szą wartością ilorazu przepływów wyróżniała się gmina miejska Brodnica, gdzie liczba przy-
jeżdżających do pracy była 3,91 razy większa od liczby wyjeżdżających (w 2011 r. wskaźnik  
wyniósł 3,14). Wysoki iloraz charakteryzował również gminę miejską Bydgoszcz (3,13 wobec 
2,94 w 2011 r.), gminę miejską Lipno (2,87 wobec 1,81), miasto Włocławek (2,42 wobec 1,79) 
oraz gminę miejską Toruń (2,40 wobec 2,26). 
 
Mapa 9.  Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmina 

 

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich. 

 

Najniższe wartości ilorazu przepływów (od 0,02 do 0,12) charakteryzowały głównie gminy  
i obszary wiejskie, gdzie liczba wyjeżdżających pracowników najemnych wielokrotnie prze-
wyższała liczbę przyjeżdżających tu do pracy. 

 

Tablica 14.  Gminy województwa kujawsko-pomorskiego z największą przewagą liczby wyjeżdżają-
       cych do pracy nad liczbą przyjeżdżających do pracy 

Lo-
kata 

Gmina  Rodzaj gminy Powiat  Iloraz przepływów 

1. Izbica Kujawska – obszar wiejski miejsko-wiejska Włocławski 0,02 

2. Lubraniec – obszar wiejski miejsko-wiejska Włocławski 0,04 

3. Chodecz – obszar wiejski miejsko-wiejska Włocławski 0,09 

4. Nieszawa miejska Aleksandrowski 0,09 

5. Świedziebnia wiejska Brodnicki 0,09 

6. Lubanie wiejska Włocławski 0,10 

7. Świekatowo wiejska Świecki 0,10 

8. Lipno wiejska Lipnowski 0,11 

9. Papowo Biskupie wiejska Chełmiński 0,11 

10. Bądkowo wiejska Aleksandrowski 0,12 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań  
Regionalnych 
Tel: 52 366 93 03 
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 

 Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

 

Powiązane opracowania 

Dojazdy do pracy w Polsce – wyniki NSP 2011: 

     Publikacja 

     Wyniki badania 

Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r. 
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