
Dojazdy do pracy w województwie pomorskim w 2011 r. 1

Urząd Statystyczny w Gdańsku

DOJAZDY  DO  PRACY  W  WOJEWÓDZTWIE  POMORSKIM  W  2011  R.

Gdańsk, październik 2015 r.

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

przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. na podstawie danych zawartych w rejestrach 
administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011. Zebrane dane umożliwiły identyfi kację terytorialną miejsc pracy osób pracujących 
(pracowników najemnych) poza jednostką administracyjną zamieszkania. Informacja ta w połączeniu z dany-
mi o miejscu zamieszkania tych osób, pozwala wyznaczać natężenie i kierunki przepływów ludności związa-
nych z pracą, a także charakteryzować dojeżdżających według płci i wieku.

Niniejsze opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie 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) – to osoby, których źródłem przychodu są wynagrodzenia ze stosunku: 
pracy, służbowego, 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 to: 
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 wojewódz-
twa, gdzie jest ich miejsce pracy;  

przyjeżdżający do pracy to:
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 
województwa, gdzie jest ich miejsce pracy;

iloraz przepływów – to stosunek liczby osób przyjeżdżających do liczby osób wyjeżdżających do pracy dla 
danej jednostki terytorialnej.

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: h  p://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-
-do-pracy-nsp-2011,7,1.html

***

http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html
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Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do pracy uwzględnione zostały zarówno 
przepływy między gminami danego województwa, jak i do gmin innych województw.

Z przeprowadzonego w ramach NSP 2011 badania dojazdów do pracy wynika, że w województwie pomor-
skim w 2011 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 180,3 tys. pracowników najemnych, co 
stanowiło 31,0% ogólnej liczby zatrudnionych w województwie (w Polsce 32,5%). W przekroju wojewódzkim 
udział liczby osób dojeżdżających do pracy w ogólnej liczbie pracowników najemnych zamykał się w prze-
dziale od 43,2% (województwo podkarpackie) do 21,5% (województwo podlaskie). Pod względem wartości 
tego wskaźnika województwo pomorskie zajęło dziesiątą pozycję, co wskazuje na niezbyt dużą mobilność 
przestrzenną pracowników najemnych mieszkających na jego obszarze.
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Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy było znacznie zróżnicowane przestrzennie. Biorąc pod uwagę udział 
liczby osób dojeżdżających do pracy w danym województwie w liczbie osób dojeżdżających do pracy w całej 
Polsce (5,8%), województwo pomorskie uplasowało się na ósmej pozycji w kraju. Największy odsetek osób 
dojeżdżających do pracy odnotowano w województwach: śląskim, wielkopolskim i mazowieckim (odpowiednio 
15,6%, 11,6% i 11,4%), a najmniejszy w województwie podlaskim (1,7%).

Pracownicy najemni dojeżdżający do pracy w większości województw pochodzili z terenów wiejskich. 
Największy odsetek mieszkańców terenów wiejskich dojeżdżających do pracy odnotowano w województwie 
podkarpackim (75,2%) i świętokrzyskim (70,4%). Tylko w 4 województwach (śląskim, pomorskim, podlaskim 
i dolnośląskim) przeważali mieszkańcy miast.

W województwie pomorskim mieszkańcy miast dojeżdżający do pracy (96,5 tys. osób) stanowili 53,5% 
ogólnej liczby dojeżdżających do pracy w województwie, o 7,6 p.proc. więcej niż przeciętnie w Polsce. Udział 
ten był drugi co do wielkości w kraju po województwie śląskim (67,3%).

We wszystkich województwach pracownicy najemni najczęściej dojeżdżali do pracy do miast. Udział osób 
dojeżdżających do pracy do miast w ogólnej liczbie dojeżdżających w danym województwie kształtował się od 
69,0% w województwie wielkopolskim do 88,6% w województwie śląskim. 

W województwie pomorskim 143,7 tys. pracowników najemnych dojeżdżało do pracy do miast i stanowili 
oni 79,7% ogólnej liczby osób dojeżdżających w województwie (o 0,7 p.proc. więcej niż przeciętnie w kraju). 
Na tereny wiejskie natomiast dojeżdżało 36,6 tys. osób (20,3%).

W 2011 r. w zbiorowości osób dojeżdżających do pracy w województwie pomorskim, podobnie jak w po-
zostałych województwach, przeważali mężczyźni (101,1 tys. osób) stanowiąc 56,1% ogólnej liczby osób do-
jeżdżających do pracy w województwie. Liczba kobiet, dla których miejsce pracy było położone poza granicą 
gminy zamieszkania wyniosła 79,1 tys. osób (43,9%).
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Najwyższy odsetek dojeżdżających do pracy mężczyzn odnotowano w województwach warmińsko-mazur-
skim i śląskim (po 59,6%), a kobiet w województwie mazowieckim (46,1%).

W 2011 r. w województwie pomorskim największą grupę dojeżdżających do pracy stanowiły osoby w wieku 
25-34 lata (32,1%). Odsetek pracowników w wieku 35-44 lata i 45-54 lata był niższy i wyniósł odpowiednio: 
24,9% oraz 21,0%. Zdecydowanie najmniej osób, które dojeżdżały do pracy, miało 65 lat i więcej (0,7%). 

Zarówno wśród dojeżdżających do pracy mężczyzn, jak i kobiet najwięcej było osób w wieku 25-34 lata 
(odpowiednio 31,0% i 33,6%), a najmniej w najstarszej grupie wiekowej, tj. 65 lat i więcej (mężczyzn 0,9%, 
kobiet 0,4%).

W całym kraju zdecydowaną większość dojeżdżających pracowników najemnych stanowiły osoby w wieku 
produkcyjnym (mężczyźni – 18-64 lata, kobiety – 18-59 lat). We wszystkich województwach ich udział wyniósł 
ponad 97% ogólnej liczby osób dojeżdżających do pracy w danym województwie. Najwyższą wartość tego 
wskaźnika odnotowano w województwie lubelskim (98,8%), natomiast najniższą w województwie pomor-
skim (97,4%).
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W 2011 r. do pracy poza województwo pomorskie wyjeżdżało 24,7 tys. osób. Większą niż w wojewódz-
twie pomorskim liczbę pracowników najemnych decydujących się na wyjazdy do pracy poza województwo 
zamieszkania odnotowano w 9 województwach, przy czym najwięcej takich osób było w województwie ma-
łopolskim (56,4 tys.) oraz śląskim (53,0 tys.). Natomiast największy udział osób wyjeżdżających do pracy poza 
województwo, w którym mieszkają w ogólnej liczbie osób dojeżdżających do pracy danego województwa 
odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (24,0%), a najniższy w województwie mazowieckim 
(9,4%). W województwie pomorskim odsetek ten wyniósł 13,7%.

W województwie pomorskim wyjazdy zewnętrzne związane z zatrudnieniem charakteryzowały się znacz-
nym zróżnicowaniem przestrzennym. Wśród pracowników najemnych zamieszkujących województwo po-
morskie wyjeżdzających do pracy poza jego granice 43,0% stanowiły osoby, których miejscem pracy było 
województwo mazowieckie. Znaczny udział wśród osób wyjeżdżających do pracy z terenu województwa po-
morskiego mieli również pracownicy najemni kierujący się do województw sąsiednich: zachodniopomorskie-
go (10,4%), kujawsko-pomorskiego (8,8%), wielkopolskiego (8,7%) i warmińsko-mazurskiego (6,9%). Nato-
miast najmniej osób wyjeżdżało do województwa podlaskiego, opolskiego i lubuskiego – odpowiednio 0,4% 
i po 0,6%.

Struktura wyje d aj cych do pracy z województwa pomorskiego wed ug wybranych kryteriów  
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W większości województw wśród pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy poza województwo 
zamieszkania przeważali mieszkańcy miast. Jedynie w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lu-
belskim większy udział w wyjazdach zewnętrznych związanych z zatrudnieniem mieli mieszkańcy terenów 
wiejskich. 

W województwie pomorskim udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie osób wyjeżdżających do pracy 
poza granice województwa wyniósł 72,4% (17,9 tys. osób), o 12,0 p.proc. więcej niż przeciętnie w Polsce. Od-
setek ten był drugi co do wielkości w skali kraju, po województwie śląskim (76,0%). Natomiast udział miesz-
kańców miast wyjeżdżających do pracy poza województwo pomorskie w ogólnej liczbie osób dojeżdżających 
do pracy z miast wyniósł 18,6%. 

Mieszkańcy terenów wiejskich województwa pomorskiego wyjeżdżający do pracy do innych województw 
stanowili 27,6% ogólnej liczby osób wyjeżdżających do pracy poza województwo pomorskie i 8,1% ogólnej 
liczby mieszkańców terenów wiejskich dojeżdżających do pracy. 

Strumienie zewnętrznych wyjazdów związanych z pracą skierowane były głównie do miast. We wszystkich 
województwach udział wyjeżdżających do pracy do miast poza województwo w ogólnej liczbie wyjeżdżają-
cych do pracy poza województwo zamieszkania kształtował się na poziomie powyżej 80%, przy czym wyróż-
niało się w tym zakresie województwo małopolskie, w którym odsetek ten wyniósł 90,2%. 

W województwie pomorskim do pracy do miast znajdujących się poza jego granicami wyjeżdżało 21,6 tys. 
osób, tj. 87,5% ogólnej liczby osób wyjeżdżających do pracy poza województwo. Natomiast na tereny wiej-
skie położone w innych województwach wyjeżdżało do pracy 3,1 tys. osób.

W 2011 r. w województwie pomorskim, podobnie jak w całym kraju, wśród osób wyjeżdżających do pracy 
do innych województw przeważali mężczyźni (14,7 tys. osób), stanowiąc 59,3% ogólnej liczby osób wyjeżdża-
jących w tym celu poza granice województwa.

Najwyższy odsetek wyjeżdżających do pracy mężczyzn odnotowano w województwie świętokrzyskim 
(67,5%), a kobiet w województwie podlaskim (41,3%).

Biorąc pod uwagę wiek pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy z terenu województwa pomor-
skiego najwięcej takich osób było w grupie wieku 25-34 lata – 9,7 tys. osób, tj. 39,3% ogólnej liczby osób 
wyjeżdżających do pracy z województwa pomorskiego do innych województw. W grupach wieku 35-44 lata 
i 45-54 lata udział tych osób był niższy i wyniósł odpowiednio 23,6% oraz 16,3%. Najmniej osób, które wyjeż-
dżały do pracy do innych województw miało 65 lat i więcej (0,7%). 

Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet wyjeżdżających do pracy poza granice województwa najwięcej było 
osób w wieku 25-34 lata, przy czym większy udział odnotowano wśród kobiet (43,1% ogólnej liczby wyjeżdża-
jących do pracy kobiet z województwa pomorskiego) niż wśród mężczyzn (odpowiednio 36,6%). 
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W 2011 r. do pracy z gmin województwa pomorskiego (do gmin wewnątrz województwa i poza woje-
wództwo) wyjeżdżało 180,3 tys. osób. Wśród nich zdecydowanie największy udział mieli mieszkańcy Gdańska 
(10,3%) oraz Gdyni (9,1%). Na kolejnych miejscach znalazły się gminy miejskie Rumia i Wejherowo, z których 
do pracy wyjeżdżało odpowiednio 3,8% i 3,0% ogólnej liczby pracowników najemnych wyjeżdżających do 
pracy. Znaczną liczbę osób wyjeżdżających do pracy odnotowano również w gminach miejskich: Tczew, Słupsk 
oraz Sopot (od 5,0 tys. do 4,2 tys. osób). Wśród gmin o największej liczbie osób wyjeżdżających do pracy 
znalazły się dwie gminy wiejskie – Puck (3,2 tys. osób, tj. 1,8% wyjeżdżających do pracy z gmin województwa 
pomorskiego) oraz Pruszcz Gdański (odpowiednio 3,1 tys., tj. 1,8%). W grupie gmin z najmniejszą liczbą osób 
wyjeżdżających do pracy (nie przekraczającą 0,2 tys. osób) znalazły się: gmina miejska Krynica Morska, gmina 
wiejska Konarzyny oraz gmina miejska Łeba.
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W 2011 r. z Gdańska do pracy w innych gminach w kraju wyjeżdżało 18,5 tys. osób, w tym 6,2 tys., tj. 
33,5% przekraczało w tym celu granice województwa. Wyjazdy te charakteryzowało znaczne zróżnicowanie 
przestrzenne. Pracownicy najemni mieszkający w Gdańsku wyjeżdżali do pracy do 512 gmin, w tym 403 gmi-
ny zlokalizowane były poza województwem pomorskim. Wśród gmin znajdujących się w innych wojewódz-
twach mieszkańcy Gdańska wyjeżdżali do pracy do gmin położonych w województwie mazowieckim (17,1%), 
wielkopolskim (12,2%) i śląskim (10,7%). Łącznie do gmin zlokalizowanych w tych województwach wyjeżdżało 4,3 
tys. zatrudnionych, tj. 23,2% ogólnej liczby osób wyjeżdżających do pracy poza granice Gdańska. Miejscem 
pracy dla największej liczby osób z tej grupy była Warszawa, do której kierowało się 17,3% wyjeżdżających 
do pracy pracowników najemnych mieszkających w Gdańsku. Dla pozostałych miast wojewódzkich odsetek 
ten był znacznie niższy i wyniósł m.in. 1,9% dla Krakowa, 1,3% dla Poznania i 1,2% dla Wrocławia. Należy za-
uważyć, że miasta wojewódzkie zasadniczo były głównym celem wyjazdów mieszkańców Gdańska do pracy 
poza granice województwa pomorskiego. Pod względem liczby osób wyjeżdżających z Gdańska do pracy, 
stolice województw zajmowały 11 czołowych miejsc wśród jednostek administracyjnych położonych poza 
województwem pomorskim.

Zbiorowość osób wyjeżdżających z Gdańska do pracy do innych gmin położonych na terenie województwa 
pomorskiego liczyła 12,3 tys. osób, co stanowiło 66,5% ogólnej liczby wyjeżdżających do pracy mieszkań-
ców Gdańska i 6,8% wszystkich wyjeżdżających do pracy mieszkańców województwa pomorskiego. Najwięcej 
osób wyjeżdżało do Gdyni (4,9 tys. pracowników najemnych zamieszkałych w Gdańsku, tj. 26,4% ogólnej 
liczby wyjeżdżających z Gdańska do pracy) oraz Sopotu (odpowiednio 2,8 tys., tj. 15,2%). Znaczna liczba osób 
wyjeżdżała również do gminy miejskiej Pruszcz Gdański – 0,9 tys. pracowników najemnych, tj. 5,0% wszyst-
kich wyjeżdżających do pracy z Gdańska. Kolejne miejsca zajmowały bezpośrednio graniczące z Gdańskiem 
tereny wiejskie: gmina wiejska Pruszcz Gdański (3,0%) oraz obszar wiejski gminy Żukowo (2,8%).

Struktura wyje d aj cych do pracy z Gda ska wed ug wybranych kryteriów 
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Podobnie jak w przypadku województwa pomorskiego, najwięcej osób wyjeżdżających do pracy z Gdańska 
kierowało się do miast – 15,8 tys., tj. 85,2% ogólnej liczby osób wyjeżdżających w tym celu z Gdańska. 

Struktura osób wyjeżdżających według wieku kształtowała się podobnie w województwie, jak i w skali ca-
łego kraju. Wśród wyjeżdżających do pracy z Gdańska najwięcej było osób w wieku 25-34 lata, które stanowi-
ły 38,0%. Nieco mniej było osób w wieku 35-44 lata (odpowiednio 24,3%), a najmniej licznie reprezentowane 
były osoby w wieku 65 lat i więcej (1,5%). 

Biorąc pod uwagę płeć większy udział w ogólnej liczbie pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy 
z Gdańska mieli mężczyźni – 55,4%. Jedynie w grupie wiekowej 15-24 lata kobiet było więcej niż mężczyzn.
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Przyjeżdżający do pracy

Kierunki przyjazdów do pracy do województwa pomorskiego wed ug województw 
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W 2011 r. do pracy do województwa pomorskiego przyjeżdżało 24,3 tys. pracowników najemnych z innych 
województw. W 5 województwach odnotowano wyższą niż w województwie pomorskim liczbę pracowni-
ków najemnych przyjeżdżających do danego województwa, w tym największą w województwie mazowieckim 
(168,2 tys.) i śląskim (53,8 tys.). Najmniej osób przyjeżdżało do pracy do województwa podlaskiego (5,1 tys.) 
i warmińsko-mazurskiego (7,2 tys.).

Do województwa pomorskiego pracownicy najemni przyjeżdżali do pracy ze wszystkich województw. 
Wśród nich największy odsetek stanowiły osoby z województw sąsiadujących – kujawsko-pomorskiego 
(18,3%) i warmińsko-mazurskiego (18,0%). Znaczny udział wśród przyjeżdżających do pracy do województwa 
pomorskiego mieli też mieszkańcy województwa mazowieckiego (12,7%) i zachodniopomorskiego (12,2%). 
Najmniejszy odsetek tego typu osób odnotowano z województwa opolskiego (1,3%) oraz świętokrzyskiego 
i lubuskiego (po 1,4%).

Przyje d aj cy do pracy do danego województwa 
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We wszystkich województwach, z wyjątkiem podkarpackiego, pracownicy najemni przyjeżdżający do pra-
cy do danego województwa pochodzili z miast. W województwie podkarpackim nieco większy udział wśród 
pracowników najemnych przyjeżdżających do pracy do tego województwa miały osoby mieszkające na te-
renach wiejskich (50,2%). Natomiast w województwie podlaskim odsetek osób przyjeżdżających do pracy 
z miast i terenów wiejskich był taki sam.

W województwie pomorskim z miast pochodziło 62,3% pracowników najemnych przyjeżdżających do pra-
cy z innych województw (15,1 tys. osób), o 1,8 p.proc. więcej niż przeciętnie w Polsce. Większy niż w woje-
wództwie pomorskim odsetek takich osób odnotowano tylko w województwie mazowieckim (66,9%) i za-
chodniopomorskim (62,9%).

We wszystkich województwach miejsce pracy pracowników najemnych przyjeżdżających do pracy do da-
nego województwa było w miastach. W 13 województwach udział ten wyniósł ponad 80%. Niższy natomiast 
był w województwie opolskim (76,2%), warmińsko-mazurskim (74,3%) i wielkopolskim (64,8%).

Pracownicy najemni pochodzący z innych województw przyjeżdżający do pracy do miast województwa 
pomorskiego stanowili 87,7% (21,3 tys. osób), o 2,5 p.proc. więcej niż przeciętnie w Polsce. Większy odsetek 
takich osób odnotowano w województwie mazowieckim (91,1%) i podkarpackim (88,1%).

Wśród przyjeżdżających do pracy do województwa pomorskiego pracowników najemnych pochodzących 
z innych województw 63,4% (15,4 tys. osób) stanowili mężczyźni. Również w pozostałych województwach do 
pracy z innego województwa przyjeżdżało więcej mężczyzn niż kobiet. Największy taki odsetek odnotowano 
w województwie opolskim (73,3%). Natomiast najwyższy odsetek kobiet przyjeżdżających do pracy z innego 
województwa odnotowano w województwie mazowieckim (41,0%).

W województwie pomorskim, podobnie jak w całym kraju, najwięcej osób przyjeżdżających do pracy z in-
nych województw było w wieku 25-34 lata (41,4%). W grupach wieku 35-44 lata i 45-54 lata ich udział był 
niższy i wyniósł odpowiednio 22,4% i 16,8%. Najmniej tego typu osób miało 65 lat i więcej (0,5%).

Struktura przyje d aj cych do pracy do województwa pomorskiego wed ug wybranych kryteriów 
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Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet przyjeżdżających do pracy do województwa pomorskiego z innych 
województw, najwięcej było osób w wieku 25-34 lata, przy czym większy udział odnotowano wśród kobiet 
(47,0% ogólnej liczby przyjeżdżających do pracy kobiet) niż wśród mężczyzn (odpowiednio 38,2%). W grupie 
osób przyjeżdżających do pracy do województwa pomorskiego w wieku 35-44 lata i 44-45 lat większy udział 
odnotowano wśród mężczyzn (odpowiednio 24,0% i 18,7%) niż wśród kobiet (19,7% i 13,5%). Natomiast 
wśród przyjeżdżających do pracy w wieku 15-24 lata wyższy był udział kobiet (15,2%) niż mężczyzn (10,5%).

W 2011 r. najwięcej pracowników najemnych (spoza i z województwa pomorskiego) przyjeżdżało do pracy 
do Gdańska – 45,3 tys. osób, tj. 25,2% ogólnej liczby osób przyjeżdzających do pracy do gmin województwa 
pomorskiego. Do pracy do Gdyni przyjeżdżało 28,5 tys. osób (odpowiednio 15,9%), do Sopotu 8,2 tys. osób 
(4,6%), a do Słupska 6,9 tys. osób (3,8%).
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Gminy województwa pomorskiego o największej liczbie osób przyjeżdżających do pracy

Pozycja Gmina Rodzaj gminy

Przyjeżdzający do pracy

ogółem
w % ogólnej liczby osób przy-

jeżdżających do pracy do gmin 
województwa pomorskiego

1 Gdańsk miejska 45227 25,2
2 Gdynia miejska 28514 15,9
3 Sopot miejska 8196 4,6
4 Słupsk miejska 6878 3,8
5 Wejherowo miejska 5105 2,8
6 Tczew miejska 4523 2,5
7 Starogard Gdański miejska 3910 2,2
8 Kwidzyn miejska 3906 2,2
9 Pruszcz Gdański miejska 3834 2,1

10 Chojnice miejska 3360 1,9
11 Żukowo wiejska 3006 1,7
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1,01 - 1,50 0 100 20050 kmb k j
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W 2011 r. do pracy do Gdańska przyjeżdżało 45,2 tys. pracowników najemnych. Pochodzili oni z 1553 jed-
nostek administracyjnych kraju, w tym ze wszystkich gmin województwa pomorskiego.

Z województwa pomorskiego przyjeżdżało 37,3 tys. osób, tj. 82,6% ogólnej liczby pracowników najemnych 
przyjeżdżających do pracy do Gdańska. Były to głównie osoby z gmin sąsiadujących z Gdańskiem lub mają-
cych dobre połączenie komunikacyjne. Najwięcej osób przyjeżdżało z Gdyni – 7,8 tys., tj. 17,2% ogólnej liczby 
pracowników najemnych przyjeżdżających do pracy do Gdańska. Z Sopotu i gminy miejskiej Tczew przyjeż-
dżało po 2,2 tys. osób (4,9%), z gminy miejskiej Pruszcz Gdański 2,0 tys. osób (4,5%), a wiejskiej 1,7 tys. osób 
(3,7%). Dość znaczna liczba osób przyjeżdżała też z Rumii i z obszaru wiejskiego gminy Żukowo – po 1,4 tys. osób 
(3,0%), a także z Kolbud – 1,3 tys. osób (2,8%). Łącznie z tych gmin przyjeżdżało 44,0% wszystkich pracowni-
ków najemnych przyjeżdżających do pracy do Gdańska.

Spoza województwa pomorskiego do pracy do Gdańska przyjeżdżało 7,9 tys. pracowników najemnych 
(17,4% wszystkich przyjeżdżających do pracy do Gdańska pracowników najemnych). Najliczniejsze strumienie 
przyjeżdżających pochodziły z województwa mazowieckiego (1,6 tys. osób), warmińsko-mazurskiego (1,4 tys. 
osób) i kujawsko-pomorskiego (1,2 tys. osób). Łącznie osoby te stanowiły 53,9% przyjeżdżających do pracy 
do Gdańska spoza województwa pomorskiego. Najwięcej osób przyjeżdżających do pracy do Gdańska pocho-
dziło z głównych miast wojewódzkich i innych dużych miast, w tym z Warszawy – 0,6 tys. (1,4% ogólnej liczby 
przyjeżdżających do pracy do Gdańska), z Elbląga – 0,3 tys. (odpowiednio 0,6%) z Bydgoszczy i Krakowa – po 
0,2 tys. osób (0,4%), z Olsztyna – 0,2 tys. osób (0,3%), z Grudziądza – 0,1 tys. osób (0,3%) i z Torunia – 0,1 tys. 
osób (0,2%).

W 2011 r. z miast pochodziło 27,9 tys. osób, tj. 61,6% ogólnej liczby pracowników najemnych przyjeżdża-
jących do pracy do Gdańska. Z terenów wiejskich natomiast pochodziło 17,4 tys. osób (38,4%). Wśród przy-
jeżdżających do pracy do Gdańska pracowników najemnych przeważali mężczyźni stanowiąc 54,6% (24,7 tys. 
osób). Liczba kobiet przyjeżdżających do Gdańska wyniosła 20,5 tys. osób (45,4%).

Podobnie jak w przypadku województwa pomorskiego, najwięcej pracowników najemnych przyjeżdżają-
cych do pracy do Gdańska było w wieku 25-34 lata – 15,4 tys. osób (33,9% ogólnej liczby pracowników najem-
nych przyjeżdżających do pracy do Gdańska). Wśród nich udział przyjeżdżających do pracy do Gdańska kobiet 
w tym wieku w ogólnej liczbie kobiet przyjeżdżających do pracy do Gdańska wyniósł 36,6% i był on wyższy od 
analogicznego udziału dla mężczyzn o 4,9 p.proc. Udział kobiet był też wyższy od udziału mężczyzn w gru-
pie wiekowej 15-24 lata (odpowiednio 11,9% i 8,9% mężczyzn). Natomiast w grupie osób w wieku 35-44 lata 
udziały kobiet i mężczyzn były jednakowe i wyniosły po 24,9%. W pozostałych grupach wiekowych wyższe 
były udziały mężczyzn niż kobiet.
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Iloraz przepływów
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Stosunek liczby osób przyjeżdżających do pracy w danym województwie do liczby osób wyjeżdżających 
z niego do pracy do innego województwa można traktować jako wskaźnik atrakcyjności określonego rynku 
pracy.

W 2011 r. według analizowanego wskaźnika województwo pomorskie plasowało się na 5 miejscu w skali 
kraju. Wskaźnik ten wyniósł 0,98 i był nieco ponad pięciokrotnie mniejszy od najwyższego wskaźnika w kraju, 
który odnotowano w województwie mazowieckim (5,03). Dużo niższymi wartościami ilorazu przepływów, 
ale nadal powyżej jedności, charakteryzowały się województwa: dolnośląskie, wielkopolskie oraz śląskie (na 
jednego wyjeżdżającego do pracy przypadało odpowiednio: 1,18; 1,14 i 1,01 osób przyjeżdżających do pra-
cy). Najniższe wartości omawianego wskaźnika odnotowano w województwie lubelskim (0,29) i warmińsko-
-mazurskim (0,34), gdzie liczba wyjeżdżających do pracy do innego województwa była trzykrotnie wyższa od 
liczby przyjeżdżających do pracy do tych województw.
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Wśród 140 jednostek administracyjnych województwa pomorskiego 29 zanotowało nadwyżkę osób przy-
jeżdżających ogółem do pracy nad osobami wyjeżdżającymi ogółem (wskaźnik ilorazu przepływów powyżej 1), 
przy czym blisko 80% tej zbiorowości stanowiły miasta.
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Gminy województwa pomorskiego z największą przewagą liczby osób przyjeżdżających do pracy nad liczbą 
osób wyjeżdżających do pracy

Pozycja Gmina Rodzaj gminy Iloraz przepływów
1 Łeba miejska 3,50
2 Bytów miejska 3,42
3 Kwidzyn miejska 3,14
4 Człuchów miejska 2,61
5 M. Gdańsk miejska 2,44
6 M. Sopot miejska 1,96
7 Chojnice miejska 1,92
8 M. Gdynia miejska 1,74
9 Skórcz miejska 1,69

10 Przechlewo wiejska 1,66
11 Ustka wiejska 1,66

Spośród gmin województwa pomorskiego największą przewagę liczby osób przyjeżdżających do pracy z in-
nych gmin (w zasięgu województwa pomorskiego i poza nim) nad liczbą osób wyjeżdżających do pracy z danej 
gminy w 2011 r. zanotowano w mieście Łeba, gdzie iloraz przepływów zatrudnionych wyniósł 3,50. Oznacza 
to, że na jednego wyjeżdżającego przypadało 3,5 osób przyjeżdżających do pracy z innych gmin. Niewiele 
mniejszy wskaźnik odnotowano w miastach Bytów i Kwidzyn (odpowiednio – 3,42 i 3,14). W kolejnych 6 gminach 
iloraz przepływów zatrudnionych mieścił się w granicach od 2,61 do 1,69. Do atrakcyjnych rynków pracy dla 
pracowników najemnych mieszkających w województwie pomorskim należały także gminy wiejskie Przechle-
wo i Ustka, gdzie wartość wskaźnika ilorazu przepływów wyniosła po 1,66. W pozostałych gminach z przewa-
gą liczby osób przyjeżdżających do pracy nad liczbą osób wyjeżdżających do pracy wskaźnik ilorazu przepły-
wów mieścił się w przedziale od 1,61 (miasto Kartuzy) do 1,08 (w gminach wiejskich Kościerzyna i Lipnica).

Wśród 111 gmin, gdzie liczba osób wyjeżdżających do pracy przewyższała liczbę osób przyjeżdżających do 
pracy, iloraz przepływów zatrudnionych wahał się od 0,96 w przypadku miast Władysławowo i Wejherowo do 
0,02 w przypadku obszaru wiejskiego gminy Nowy Staw. Wśród tych gmin było 19 miast (17,1% ogólnej liczby 
gmin ze wskaźnikiem poniżej 1).


