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INFORMACJE SYGNALNE 

30.08.2019 r. Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim 
w 2016 r. 

W województwie dolnośląskim w 2016 r. do pracy 
poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 
260,4 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 
8,0% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. 
237,3 tys., tj. 7,6%). Przyjeżdżających do pracy 
było tu więcej niż wyjeżdżających, a iloraz 
przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 
1,27 i należał do najwyższych w Polsce. 

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, z uwzględnieniem części miejskiej i wiejskiej we wszystkich gminach 
miejsko-wiejskich. 

Dojeżdżający do pracy 

W 2016 r. w województwie dolnośląskim do pracy poza gminę zamieszkania dojeżdżało 
260,4 tys. pracowników najemnych, tj. o 9,7% więcej niż wykazano w poprzednim badaniu 
w oparciu o dane z 2011 r. Dolnośląskie należało do grona województw o największej mobilno-
ści zatrudnionych.  

Mapa 1.  Dojeżdżający do pracy według województw 

260,4 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 za-
siłki pieniężne z ubezpieczenia 
społecznego wypłacane przez 
zakład pracy 

Dojeżdżający do pracy w woje-
wództwie dolnośląskim stano-
wili w skali kraju 8,0% − 5. lo-
kata w kraju po wojewódz-
twach: śląskim, wielkopolskim, 
mazowieckim i małopolskim. 
Większość dojazdów odbywała 
się w granicach administracyj-
nych województwa  

Dojeżdżający do pracy to za-
trudnieni 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 woj. dolno-
śląskim, przeważały osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Ich udział kształtował się na pozio-
mie 51,2% i był mniejszy niż przeciętnie w kraju (56,8%). Mieszkańcy wsi byli bardziej mobilni 
w przypadku dojazdów poza obszar województwa (w tej grupie stanowili oni 58,1%) oraz 
w przypadku dojazdów wewnątrzwojewódzkich (52,5%). Z perspektywy miejsca pracy, dla więk-
szości zatrudnionych cel dojazdu stanowiły miasta. Odsetek Dolnoślązaków dojeżdżających do 
pracy w miastach wynosił 73,0% i był nieco mniejszy niż w kraju (74,9%). Na obszary wiejskie 
dojeżdżało 27,0% spośród wszystkich pracowników najemnych dojeżdżających do pracy (prze-
ciętnie w Polsce − 25,1%). 

 

Tablica 1.  Dojeżdżający do pracy w województwie dolnośląskim według lokalizacji miejsca pracy,  
    płci i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 

Dojeżdżający do pracy 

ogółem wewnątrz województwa 
poza granice  
województwa 

Ogółem  260350 228379 31971 

mężczyźni 149871 129307 20564 

kobiety 110479 99072 11407 

Miasta 127075 108493 18582 

Wieś 133275 119886 13389 

 

W dolnośląskim, tak jak we wszystkich województwach, na dojazdy do pracy częściej decydo-
wali się mężczyźni. Ich odsetek przekraczał średni udział mężczyzn dojeżdżających do pracy 
w kraju (57,6% wobec 57,1%). Mężczyźni przeważali zarówno wśród dojeżdżających do pracy na 
obszarze województwa dolnośląskiego, jak i poza jego granice, przy czym w tej drugiej grupie 
ich przewaga była znacznie większa (odpowiednio 64,3% wobec 56,6% wewnątrz województwa). 

 

Tablica 2.  Dojeżdżający do pracy w województwie dolnośląskim według płci i grup wieku 

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  260350 149871 110479 

W % ogółem 

24 lata i mniej 8,0 8,4 7,5 

25–34 26,9 27,4 26,3 

35–44 29,5 28,6 30,8 

45–54 20,6 19,1 22,8 

55–64 13,9 15,2 12,2 

65 lat i więcej 1,0 1,4 0,5 

 

Struktura zatrudnionych dojeżdżających do pracy uwzględniająca podział na płeć pokazuje 
zróżnicowanie udziałów w poszczególnych grupach wieku. Mężczyźni przeważali we wszystkich 
grupach, w tym najbardziej w najstarszej (65 lat i więcej), gdzie stanowili 62,8%. Ich dominacja 
w tej grupie wynika przede wszystkim z niższego wieku emerytalnego kobiet. Najmniejsza róż-
nica wystąpiła w grupie 55–64 lata, gdzie udział mężczyzn wyniósł 53,2%, a kobiet 46,8%. 

 

Wyjeżdżający do pracy 
 

W 2016 r. do pracy poza obszar województwa dolnośląskiego wyjeżdżało 32,0 tys. pracowników 
najemnych, tj. o 6,0% więcej niż w 2011 r. W skali kraju stanowiło to 7,1%, a więcej wyjeżdżają-
cych obserwowano w pięciu województwach: śląskim (54,7 tys.), małopolskim (50,8 tys.), łódz-
kim (41,0 tys.), wielkopolskim (38,9 tys.) i mazowieckim (32,7 tys.).  
 

 

Jako cel dojazdu do pracy zde-
cydowanie dominowały miasta 
– blisko ¾ Dolnoślązaków do-
jeżdżających do pracy kiero-
wało się do miast 

Na dojazdy do pracy częściej 
decydowali się mężczyźni. Naj-
bardziej mobilne były grupy 
wieku 35–44 oraz 25–34 lata 

Wyjeżdżający do pracy to pra-
cownicy najemni, którzy wyjeż-
dżają z gminy/województwa 
zamieszkania do innej 
gminy/województwa, gdzie jest 
ich miejsce pracy 

Częściej dojeżdżali do pracy 
mieszkańcy wsi  
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Wykres 1.  Wyjeżdżający do pracy z województw 
 
 

Główny cel wyjazdów do pracy dla pracowników najemnych z dolnośląskiego stanowiło woje-
wództwo mazowieckie, dokąd kierowała się ponad jedna trzecia ogółu wyjeżdżających (36,9%). 
Stosunkowo licznie Dolnoślązacy kierowali się też do pobliskich województw − wielopolskiego 
(22,4%) i śląskiego (11,1%). Najrzadziej natomiast celem wyjazdów do pracy były dla nich woje-
wództwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Wyjeżdżający tam pracownicy najemni z woje-
wództwa dolnośląskiego stanowili odpowiednio 0,1% i 0,2%. 
 

Wykres 2.  Kierunki wyjazdów do pracy z województwa dolnośląskiego 

 
 

Struktura wyjeżdżających do pracy poza obszar województwa dolnośląskiego, według kryte-
rium miejsca zamieszkania, wskazuje na większy udział zatrudnionych z terenów wiejskich 
(58,1% ogółu wyjeżdżających wobec 41,9% w przypadku miast). Większy odsetek zatrudnionych 
pochodzących ze wsi obserwowano również w województwach: kujawsko-pomorskim, opol-
skim, małopolskim i lubelskim, a przede wszystkim 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 pozostałych województwach częściej do pracy wyjeżdżali 
pracownicy najemni pochodzący z miast. Największy udział grupa ta miała wśród wyjeżdżają-
cych z województw śląskiego (72,8%) i pomorskiego (62,5%), przy średnim udziale w kraju na 
poziomie 51,6%. 

Zdecydowana większość zatrudnionych wyjeżdżających z województwa dolnośląskiego uda-
wała się do pracy w miastach, a odsetek takich przemieszczeń nie odbiegał znacząco od śred-
niej dla Polski (79,4% wobec 80,8% przeciętnie w kraju). 

Wśród wyjeżdżających do pracy poza granice województwa dominowali mężczyźni, których 
udział był zbliżony do średniej krajowej (64,3% wobec 64,5%). Kobiety znacznie rzadziej decy-
dowały się na pracę poza województwem zamieszkania (35,7%). 

Mazowieckie
36,9

Wielkopolskie
22,4

Śląskie
11,1

Opolskie
6,5

Małopolskie
5,7

Pozostałe
17,4

%

Ponad ⅓ ogółu wyjeżdżających 
w celach zarobkowych z  woje-
wództwa dolnośląskiego kiero-
wała się do województwa ma-
zowieckiego 

Wyjeżdżający do pracy poza 
obszar województwa dolnoślą-
skiego w większości reprezen-
towali obszary wiejskie (58,1%) 
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Tablica 3.  Wyjeżdżający do pracy poza granice województwa dolnośląskiego według płci i wieku 

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  31971 20564 11407 

W % ogółem 

24 lata i mniej 9,4 8,6 10,8 

25–34 32,1 30,6 34,8 

35–44 29,1 29,0 29,3 

45–54 17,1 17,1 17,2 

55–64 11,4 13,5 7,5 

65 lat i więcej 0,9 1,2 0,4 

 

Stosunkowo najbardziej wyrównane proporcje pod względem płci, wśród wyjeżdżających poza 
granice województwa dolnośląskiego, charakteryzowały grupę osób w wieku 25-34 lata, gdzie 
mężczyźni stanowili 58,9%, a kobiety 41,1% (dla porównania w grupie najstarszej było to 76,3% 
wobec 23,7%). 

W grupie wszystkich gmin województwa dolnośląskiego największą liczbą pracowników najem-
nych wyjeżdżających do pracy do innych gmin wyróżniał się Wrocław – stolica regionu. W 2016 r. 
w celach zarobkowych wyjeżdżało stąd 17,3 tys. osób, co stanowiło 6,6% ogółu wyjeżdżających 
do pracy i 13,6% pracowników najemnych wyjeżdżających z miast. Wśród mieszkańców terenów 
wiejskich najwięcej pracowników najemnych wyjeżdżało do pracy z gminy Długołęka – 3,9 tys. 
osób, tj. 1,5% ogółu wyjeżdżających i 2,9% wszystkich wyjeżdżających z terenów wiejskich. 
W strukturze wyjeżdżających do pracy, uwzględniającej rodzaj gminy zamieszkania 32,3% sta-
nowili zatrudnieni pochodzący z gmin wiejskich. Udział wyjeżdżających z gmin miejsko-wiej-
skich sięgał 34,5%, natomiast z gmin miejskich – 33,1% . 

 

Tablica 4.  Gminy województwa dolnośląskiego z największą liczbą wyjeżdżających do pracy  

Lokata Gmina zamieszkania Rodzaj gminy 

Wyjeżdżający do pracy 

ogółem 

w % ogółu wyjeżdżają-
cych do pracy z gmin 

województwa dolnoślą-
skiego 

1. Wrocław miejska 17297 6,6 

2. Głogów miejska 6541 2,5 

3. Lubin miejska 6388 2,5 

4. Legnica miejska 5356 2,1 

5. Wałbrzych miejska 4974 1,9 

6. Długołęka wiejska 3913 1,5 

7. Oleśnica miejska 3835 1,5 

8. Świdnica miejska 3812 1,5 

9. Bielawa miejska 3651 1,4 

10. Siechnice miejsko-wiejska 3289 1,3 

 

Pracownicy najemni wyjeżdżający do pracy poza granice województwa dolnośląskiego kiero-
wali się głównie do dużych miast. Najczęściej decydowali się na wyjazd do pracy na terenie 
Warszawy (9,6 tys. osób, tj. 30,0%). Stosunkowo licznie wyjeżdżali też do Poznania (1,6 tys. osób, 
tj. 5,0%) i Krakowa (1,1 tys. osób, tj. 3,6%). 

 

 

 

 

 

Najwięcej osób wyjeżdżało do 
pracy z Wrocławia, Głogowa i Lu-
bina, spośród gmin wiejskich - 
- z Długołęki, a spośród gmin 
miejsko-wiejskich – z Siechnic 

Wyjeżdżający poza granice wo-
jewództwa udawali się do 
pracy głównie do największych 
miast w kraju 
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Tablica 5.  Gminy z największą liczbą przyjeżdżających do pracy z województwa dolnośląskiego 

Lo-
kata 

Gmina pracy Rodzaj gminy Województwo pracy 

Liczba przyjeż-
dżających do 

pracy z gmin wo-
jewództwa dol-

nośląskiego 

W % ogółu wyjeż-
dżających do 
pracy z woje-

wództwa dolno-
śląskiego 

1. Warszawa miejska Mazowieckie 9586 30,0 

2. Poznań miejska Wielkopolskie 1593 5,0 

3. Kraków miejska Małopolskie 1142 3,6 

4. Leszno miejska Wielkopolskie 857 2,7 

5. Katowice miejska Śląskie 693 2,2 

6. Opole miejska Opolskie 677 2,1 

7. Łódź miejska Łódzkie 405 1,3 

8. Zielona Góra miejska Lubuskie 398 1,2 

9. Gliwice miejska Śląskie 369 1,2 

10. Bytom miejska Śląskie 355 1,1 

 
Mapa 2.  Wyjeżdżający do pracy z województwa dolnośląskiego według gmina 

 

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich. 
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Analiza wyjazdów poza obszar województwa, prowadzona z perspektywy gminy pracy, wska-
zuje, że największy udział w zbiorowości przyjeżdżających w celach zarobkowych Dolnoślązacy 
mieli w województwie wielkopolskim, m.in. w gminach: Perzów (powiat kępiński), Sośnie (po-
wiat ostrowski), Sulmierzyce (powiat krotoszyński) i Kobyla Góra (powiat ostrzeszowski). 
Znaczny ich udział odnotowano także w gminie Szlichtyngowa (województwo lubuskie, powiat 
wschowski) oraz w gminie Stepnica (województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski). 

 

Przyjeżdżający do pracy 

 

W 2016 r. do pracy w województwie dolnośląskim przyjeżdżało 40,7 tys. pracowników najem-
nych z innych województw, tj. o 14,1% więcej niż wykazano w poprzednim badaniu na podstawie 
danych z 2011 r. Pod względem liczby przyjeżdżających Dolnośląskie, z udziałem 9,0%, należało 
do czołówki za województwami: mazowieckim (31,6%), śląskim (13,2%) i wielkopolskim (10,6%).  

 

Wykres 3.  Przyjeżdżający do pracy do województw 

 

Pod względem dynamiki liczby przyjeżdżających do pracy w 2016 r. w porównaniu do 2011 r. 
województwo dolnośląskie plasowało się na 1. miejscu w kraju. 

 

Wykres 4.  Dynamika liczby przyjeżdżających do pracy do województw (2011 = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjeżdżający do pracy to pra-
cownicy najemni, którzy przy-
jeżdżają z gminy/województwa 
swojego zamieszkania do innej 
gminy/województwa, gdzie jest 
ich miejsce pracy 

W województwie dolnośląskim 
odnotowano największy wzrost 
liczby przyjeżdżających do 
pracy w porównaniu do 2011 r. 
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Dolnośląskie stanowiło cel przyjazdu szczególnie dla mieszkańców sąsiednich oraz pobliskich 
województw. Najwięcej pracowników najemnych pochodziło z opolskiego (6,3 tys. osób, 
tj. 15,6%), wielkopolskiego (6,2 tys., tj. 15,3%), śląskiego (5,3 tys., tj. 13,1%) i lubuskiego (5,2 tys., 
tj. 12,7%). Najrzadziej zatrudnienie znajdowali tu natomiast mieszkańcy województw podla-
skiego (0,4 tys., tj. 1,0%) i warmińsko-mazurskiego (0,8 tys., tj. 1,9%).  

 

Wykres 5.  Kierunki przyjazdów do pracy do województwa dolnośląskiego 

 

 

W 2016 r. w populacji zatrudnionych przyjeżdżających do pracy w województwie dolnośląskim 
nie obserwowano dużej różnicy w mobilności mieszkańców miast i obszarów wiejskich. Przy-
jeżdżający z miast stanowili 50,4%, a pochodzący z terenów wiejskich 49,6%, przy czym udziały 
te kształtowały się podobnie jak przeciętnie w kraju. 

Ze względu na lokalizację miejsca pracy, dla pracowników najemnych spoza województwa dol-
nośląskiego zdecydowanie częściej cel przyjazdu stanowiły miasta (78,5% wobec 21,5% w przy-
padku terenów wiejskich); przewaga miast była tu nieco mniejsza niż przeciętnie w kraju (80,8% 
wobec 19,2%). 

W zbiorowości przyjeżdżających do pracy bardziej mobilni byli mężczyźni (59,0% wobec 41,0% 
w przypadku kobiet). W kraju ich udział kształtował się na wyższym poziomie (64,5%).  
 

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

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  40726 24033 16693 

W % ogółem 

24 lata i mniej 10,2 9,2 11,5 

25–34 32,6 31,4 34,4 

35–44 25,9 26,5 25,1 

45–54 19,0 18,1 20,2 

55–64 11,5 13,5 8,7 

65 lat i więcej 0,8 1,2 0,3 
 

Struktura przyjeżdżających do pracy do województwa dolnośląskiego, ze względu na kryterium 
wieku, była zbliżona do obserwowanej w kraju. Najbardziej mobilne były osoby w wieku  
25–34 lata (13,3 tys. osób) i 35–44 lata (10,6 tys.), przy czym dotyczyło to zarówno mężczyzn, jak 
i kobiet. 

 

 

 

 
 

Opolskie
15,6

Wielkopolskie
15,3

Śląskie
13,1

Lubuskie
12,7

Łódzkie
7,0

Pozostałe
36,3 %

Do pracy w województwie dol-
nośląskim najczęściej przyjeż-
dżali mieszkańcy sąsiednich 
województw  

Wśród przyjeżdżających do 
pracy udziały mieszkańców 
miast i wsi były podobne  
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Tablica 7.  Gminy z największą liczbą wyjeżdżających do pracy do województwa dolnośląskiego 

Lo-
kata 

Gmina  
zamieszkania 

Rodzaj gminy 
Województwo  
zamieszkania 

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

śląskiego 

W % ogółu przy-
jeżdżających 
spoza woje-

wództwa dolno-
śląskiego 

1. Brzeg miejska Opolskie 994 2,4 

2. Namysłów miejsko-wiejska Opolskie 755 1,9 

3. Warszawa miejska Mazowieckie  741 1,8 

4. Sośnie wiejska Wielkopolskie 576 1,4 

5. Bełchatów miejska Łódzkie  530 1,3 

6. Poznań miejska Wielkopolskie 449 1,1 

7. Szlichtyngowa miejsko-wiejska Lubuskie 386 0,9 

8. Opole miejska Opolskie 350 0,9 

9. Skarbimierz wiejska Opolskie 345 0,8 

10. Żagań miejska Lubuskie 326 0,8 
 

Analizując dojazdy do pracy w ujęciu gminnym, należy stwierdzić, że spoza województwa naj-
liczniej do dolnośląskiego przyjeżdżali mieszkańcy województwa opolskiego − Brzegu (1,1 tys. 
osób) i Namysłowa  (0,8 tys.) oraz Warszawy (0,7 tys.).  

Najbardziej atrakcyjnym miejscem pracy w województwie dolnośląskim był Wrocław. W 2016 r. 
w celach zarobkowych przyjeżdżało tu (zarówno z terenu województwa, jak i spoza jego granic) 
69,3 tys. pracowników najemnych, tj. 26,6% wszystkich przyjeżdżających do pracy w dolnoślą-
skich gminach. Atrakcyjny rynek pracy stanowiła również gmina miejsko-wiejska Polkowice 
(18,4 tys. osób, tj. 7,1% wszystkich przyjeżdżających w celach zarobkowych do dolnośląskich 
gmin) oraz gmina wiejska Kobierzyce (14,0 tys., tj. 5,4%).  

Tablica 8.  Gminy województwa dolnośląskiego z największą liczbą przyjeżdżających do pracy  

Lokata Gmina pracy Rodzaj gminy 

Przyjeżdżający do pracy 

ogółem 

w % ogółu przyjeżdżają-
cych do pracy w gmi-

nach województwa dol-
nośląskiego 

1. Wrocław miejska 69345 26,6 

2. Polkowice miejsko-wiejska 18383 7,1 

3. Kobierzyce wiejska 13983 5,4 

4. Wałbrzych miejska 9062 3,5 

5. Legnica miejska 8169 3,1 

6. Lubin miejska 7849 3,0 

7. Świdnica miejska 6461 2,5 

8. Oława miejska 5332 2,0 

9. Kąty Wrocławskie miejsko-wiejska 5046 1,9 

10. Jelenia Góra miejska 4895 1,9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najwięcej osób przyjeżdżało do 
pracy do Wrocławia. Spośród 
gmin wiejskich najsilniejszym 
ośrodkiem były Kobierzyce 
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Mapa 3.  Przyjeżdżający do pracy do województwa dolnośląskiego według gmina 
 

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

Biorąc pod uwagę strukturę wyjeżdżających do pracy z gmin zamieszkania, należy zauważyć, że 
największy odsetek kierujących się do pracy do województwa dolnośląskiego wyróżniał gminy 
położone w województwach opolskim i lubuskim m.in. Szlichtyngowa (powiat wschowski), Nie-
gosławice (powiat żagański), Namysłów i Wilków (powiat namysłowski), Bytom Odrzański (po-
wiat nowosolski), Paczków (powiat nyski) oraz Skarbimierz (powiat brzeski). 

Dojazdy do pracy we Wrocławiu 
 

Wyjeżdżający z Wrocławia 
 

W 2016 r. z Wrocławia wyjeżdżało do pracy 17,3 tys. osób, tj. o 21,1% więcej niż w 2011 r. Większość 
dojeżdżających pracowników najemnych było zatrudnionych na terenach wiejskich − 52,7%. Dla 
zdecydowanej większości wyjeżdżających z Wrocławia w celach zarobkowych (11,1 tys., tj. 
64,0%) dojazdy do pracy odbywały się w obrębie województwa dolnośląskiego, przy czym 
główny kierunek stanowiły gminy ościenne.  

Do pracy poza granice województwa wyjeżdżało z Wrocławia 6,2 tys. osób, tj. 36,0% ogółu 
wyjeżdżających mieszkańców. Celem tych dojazdów była praca głównie w dużych miastach. 
Najwięcej pracowników najemnych decydowało się na dojazdy do pracy na terenie Warszawy. 
W 2016 r. do pracy w stolicy dojeżdżało 2,5 tys. mieszkańców Wrocławia, czyli 14,4% ogółu wy-
jeżdżających z miasta w celach zarobkowych i 40,0% wyjeżdżających poza granice wojewódz-
twa. Wśród miast znajdujących się w kręgu zainteresowań pracowników najemnych z Wrocła-
wia były ponadto m.in. Kraków (0,2 tys. osób) i Poznań (0,2 tys.). Znaczna liczba osób dojeżdżała 
do dwóch gmin w województwie mazowieckim − Raszyna i Piaseczna (po 0,2 tys.). 

 

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

W ogólnej liczbie wyjeżdżają-
cych do pracy z Wrocławia 
przemieszczający się poza gra-
nice województwa stanowili 
36,0%  
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Tablica 9.  Gminy z największą liczbą przyjeżdżających do pracy z Wrocławia 

Lo-
kata 

Gmina pracy Rodzaj gminy Województwo pracy 
Liczba przyjeżdża-

jących do pracy  
z Wrocławia 

W % ogółu wyjeż-
dżających z Wro-

cławia 

1. Kobierzyce wiejska Dolnośląskie 3149 28,5 

2. Warszawa miejska Mazowieckie 2495 14,4 

3. Kąty Wrocławskie miejsko-wiejska Dolnośląskie 1132 10,2 

4. Długołęka wiejska Dolnośląskie 1092 9,9 

5. Siechnice miejsko-wiejska Dolnośląskie 683 6,2 

6. Miękina wiejska Dolnośląskie 541 4,9 

7. Środa Śląska miejsko-wiejska Dolnośląskie 311 2,8 

8. Jelcz-Laskowice miejsko-wiejska Dolnośląskie 278 2,5 

9. Oława miejska Dolnośląskie 267 2,4 

10. Czernica wiejska Dolnośląskie 238 2,2 
 

Wśród mieszkańców Wrocławia wyjeżdżających do pracy poza obszar miasta przeważali męż-
czyźni. W 2016 r. ich udział wyniósł 64,0%, tj. o 5,0 p.proc. więcej niż w 2011 r. Zgodnie z ogólną 
tendencją również we Wrocławiu najbardziej mobilne były grupy wieku 25–34 i 35–44 lata (od-
powiednio 6,1 i 5,5 tys. osób, tj. łącznie 67,0% ogółu wyjeżdżających). 
 

Mapa 4.  Wyjeżdżający do pracy z Wrocławia według gmina 

 
 

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

W 2016 r. Wrocław stanowił docelowe miejsce pracy dla 69,3 tys. pracowników najemnych, co 
w porównaniu z poprzednim badaniem, w oparciu o dane z 2011 r., oznacza wzrost o 6,3%. 
Większość zatrudnionych (47,4 tys., tj. 68,3%) pochodziła z gmin województwa dolnośląskiego, 
natomiast pozostali (22,0 tys., tj. 31,7%) przyjeżdżali do Wrocławia z innych województw. Ponad 
połowa przyjeżdżających wywodziła się z terenów wiejskich (55,1%). Bardziej mobilni byli męż-
czyźni, którzy stanowili 52,2% ogółu przyjeżdżających do Wrocławia w celach zarobkowych 
(w 2011 r. również 52,2%). Biorąc pod uwagę wiek przyjeżdżających, zgodnie z ogólną tendencją 
dominowały dwie grupy wieku − 25–34 oraz 35–44 lata i w przypadku Wrocławia w 2016 r. więk-
szy odsetek stanowiła „młodsza” grupa (27,9% wobec 27,4% w obrębie „starszej” grupy; w 2011 r. 
36,0% wobec 23,5%). 

Największy strumień pracowników najemnych kierował się do Wrocławia z gmin okalających 
miasto, najwięcej z Oleśnicy (1,8 tys.) i Oławy (1,0 tys. osób), a także z Wałbrzycha (1,4 tys.) 
i Legnicy (0,9 tys.). 

 

Mapa 5.  Przyjeżdżający do pracy do Wrocławia według gmina 
 

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

Spoza województwa do pracy na terenie Wrocławia kierowali się przede wszystkim pracownicy 
najemni mieszkający w dużych miastach. Najliczniejszą grupę stanowili przyjeżdżający z War-
szawy (0,6 tys. osób). Na dojazdy do pracy do Wrocławia decydowali się również m.in. miesz-
kańcy Namysłowa, Brzegu, Poznania, Sosnowca czy Katowic. 
 

 

 

Pracownicy przyjeżdżający z in-
nych województw stanowili 
31,7% ogółu przyjeżdżających 
do pracy na terenie Wrocławia 
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Tablica 10.  Gminy spoza województwa dolnośląskiego z największą liczbą wyjeżdżających do  
       pracy do Wrocławia 

Lo-
kata 

Gmina  
zamieszkania 

Rodzaj gminy 
Województwo  
zamieszkania 

Liczba wyjeżdża-
jących do pracy  
do Wrocławia 

W % ogółu przy-
jeżdżających do 
Wrocławia spoza 

województwa dol-
nośląskiego 

1. Warszawa miejska Mazowieckie  554 2,5 

2. Namysłów miejsko-wiejska Opolskie 363 1,7 

3. Brzeg miejska Opolskie 327 1,5 

4. Poznań miejska Wielopolskie  296 1,3 

5. Sosnowiec miejska Śląskie  245 1,1 

6. Katowice miejska Śląskie  242 1,1 

7. Opole miejska Opolskie 231 1,1 

8. Kraków miejska Małopolskie 227 1,0 

9. Łódź miejska Łódzkie  217 1,0 

10. Gdańsk miejska Pomorskie  185 0,8 

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, 
w tym dolnośląskie. Najbardziej atrakcyjnym rynkiem pracy było województwo mazowieckie, 
gdzie liczba przyjeżdżających ponad 4-krotnie przewyższała liczbę wyjeżdżających. W Dolno-
śląskim wskaźnik kształtował się zdecydowanie niżej, ale był wyższy od zanotowanego w 2011 r. 
i wynosił 1,27 wobec 1,18 w poprzednim badaniu. Najmniej atrakcyjne w takim ujęciu były, po-
dobnie jak w poprzednim badaniu, województwa lubelskie i warmińsko-mazurskie, gdzie wy-
jeżdżających do pracy poza granice województwa było blisko 3-krotnie więcej niż przyjeżdża-
jących. Niezależnie od wartości ilorazu liczonego na poziomie województw, we wszystkich mia-
stach 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 6.  Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według województw  
 

 

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

Iloraz przepływów związanych 
z zatrudnieniem w wojewódz-
twie dolnośląskim wyniósł 1,27 
i stanowił drugą wielkość 
w kraju po mazowieckim (4,35) 
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Stosunkowo wysokim ilorazem przepływów charakteryzował się Wrocław − 4,01 (wobec 4,57 
w 2011 r.), co dawało mu wśród miast wojewódzkich 8. lokatę  (po Warszawie, Opolu, Katowi-
cach, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i Krakowie). 

Wykres 6. Iloraz przepływów w miastach wojewódzkich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza ilorazu przepływów związanych z zatrudnieniem w ujęciu gminnym wskazuje, że nad-
wyżkę przyjeżdżających do pracy nad wyjeżdżającymi w tym celu poza granice gminy zamiesz-
kania w 2016 r. w województwie dolnośląskim odnotowało 45 spośród 225 jednostek terytorial-
nych1, tj. 20,0%. Zdecydowaną większość w tej grupie (75,6%) stanowiły miasta. Największą war-
tością ilorazu przepływów wyróżniało się miasto Polkowice, gdzie liczba przyjeżdżających do 
pracy była blisko 9-krotnie większa od liczby wyjeżdżających (w 2011 r. wskaźnik wyniósł 6,84). 
Wysoki iloraz charakteryzował również miasto Bogatynia (6,75 wobec 3,94 w 2011 r.), gminę 
wiejską Kobierzyce (5,65 wobec 10,07) i część wiejską gminy Polkowice (4,03 wobec 4,56). Wro-
cław – ze wskaźnikiem 4,01 – na liście gmin z najwyższym ilorazem przepływów znalazł się na 
miejscu 4. wśród gmin i na 5. miejscu wśród jednostek terytorialnych − uwzględniając podział 
gmin miejsko-wiejskich na część miejska i wiejską (w 2011 r. 4,57, co lokowało go wówczas na 
3. miejscu wśród gmin). 
 

Tablica 11.  Gminy województwa dolnośląskiego z największą przewagą liczby przyjeżdżających 
      do pracy nad liczbą wyjeżdżających do pracy 

Lokata Gmina  Rodzaj gminy Powiat  Iloraz przepływów 

1. Polkowice - miasto miejsko-wiejska Polkowicki 8,64 

2. Bogatynia - miasto miejsko-wiejska Zgorzelecki 6,75 

3. Kobierzyce wiejska Wrocławski 5,65 

4. Polkowice - obszar wiejski miejsko-wiejska Polkowicki 4,03 

5. Wrocław miejska m. Wrocław 4,01 

6. Świeradów-Zdrój miejska Lubański 3,18 

7. Polanica-Zdrój miejska Kłodzki 3,10 

8. Legnickie Pole wiejska Legnicki 3,06 

9. Janowice Wielkie wiejska Jeleniogórski 2,78 

10. Kłodzko miejska Kłodzki 2,70 
 

 
 

                                                           
1 Uwzględniając podział na część miejską i część wiejską w 56 gminach miejsko-wiejskich. 

Największą siłą przyciągania 
charakteryzowało się miasto 
Polkowice, gdzie liczba przyjeż-
dżających do pracy była blisko 
9-krotnie większa od liczby wy-
jeżdżających 
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Mapa 7.  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 0,04 do 0,09) charakteryzowały gminy i obszary wiej-
skie, gdzie liczba wyjeżdżających pracowników najemnych wielokrotnie przewyższała liczbę 
przyjeżdżających tu do pracy. 

 

Tablica 12.  Gminy województwa dolnośląskiego z największą przewagą liczby wyjeżdżających do  
      pracy nad liczbą przyjeżdżających do pracy 

Lokata Gmina  Rodzaj gminy Powiat  Iloraz przepływów 

1. Platerówka wiejska Lubański 0,04 

2. Lubomierz - obszar wiejski miejsko-wiejska Lwówecki 0,06 

3. Gaworzyce wiejska Polkowicki 0,07 

4. Ścinawa - obszar wiejski miejsko-wiejska Lubiński 0,07 

5. Pieńsk - obszar wiejski miejsko-wiejska Zgorzelecki 0,07 

6. Lubawka - obszar wiejski miejsko-wiejska Kamiennogórski 0,07 

7. Malczyce wiejska Średzki 0,08 

8. Bierutów - obszar wiejski miejsko-wiejska Oleśnicki 0,09 

9. Kostomłoty wiejska Średzki 0,09 

10. Wińsko wiejska Wołowski 0,09 
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