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*** 

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 identyfikację 

terytorialną miejsc pracy osób pracujących (pracowników najemnych) poza jednostką 

administracyjną zamieszkania. Informacja ta w połączeniu z danymi o miejscu zamieszkania tych osób 

pozwala wyznaczać natężenie i kierunki przepływów ludności związanych z pracą, a także 

charakteryzować dojeżdżających według płci i wieku. 

Niniejsze opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie lubuskim według 

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

wszystkich gmin miejsko-wiejskich.  

 
W analizie i prezentacji dojazdów do pracy przyjęto, że: 
 

pracownicy najemni (zatrudnieni) – osoby, których źródłem przychodu są wynagrodzenia  

ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne  

z ubezpieczenia społecznego 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 województwa, gdzie jest ich miejsce pracy; 

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

jednostki terytorialnej. 

 
Dokładny opis źródeł danych, metodyka opracowania oraz tendencje rozkładu 

prezentowanego 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 

 
*** 

  

http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html
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DOJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 

 

Dojeżdżający do pracy według województw 

 

 
 

 

  

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Struktura dojeżdżających do pracy według wybranych kryteriów - województwo  

lubuskie 

 

 

 
 

 

Miejsce zamieszkania

miasta tereny wiejskie

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie

Płeć

kobiety mężczyźni

Grupy wieku

15 - 24 lata 25 - 34 lata

35 - 44 lata 45 - 54 lata

55 - 64 lata 65 lat i więcej

W 2011 r. w województwie lubuskim dojeżdżało  

do pracy 83,0 tys. pracowników najemnych,  

co stanowiło 32,6% ogólnej ich liczby (wobec 32,5% 

średnio w kraju). 

Największy udział dojeżdżających do pracy w liczbie 

pracowników najemnych zanotowano  

w województwie: podkarpackim (43,2%, tj. 206,6 tys. 

osób), opolskim (38,1%, tj. 90,9 tys.), śląskim (38,0%,  

tj. 487,3 tys. osób), małopolskim (37,7%, 311,4 tys.)  

i wielkopolskim (37,6%, tj. 363,2 tys.), a najmniejszy 

w województwie podlaskim (21,5%, 52,8 tys.). 

Do pracy poza województwo lubuskie dojeżdżało 

21,7% pracowników. 

W populacji dojeżdżających do pracy nieznacznie 

przeważały osoby zamieszkujące tereny wiejskie 

(57,3%, tj. 47,5 tys. osób). Podobną tendencję 

odnotowano w skali całego kraju (54,1%). Struktura 

dojeżdżających do pracy odzwierciedla zmiany 

rozmieszczenia ludności w województwie lubuskim. 

Obserwuje się przemieszczenia mieszkańców miast 

do gmin wiejskich na obrzeża miast.  

W zbiorowości dojeżdżających do pracy  

w województwie lubuskim – tak jak w skali całego 

kraju – dominowali mężczyźni (57,9% ogółu 

dojeżdżających). Ponadto dojeżdżającymi były 

najczęściej osoby w wieku 25-34 lata (32,0% ogółu 

dojeżdżających w województwie wobec 32,5%  

w kraju). Nieco niższy był udział osób w wieku 35-44 

lata (25,3% wobec 26,1% w kraju) i 45-54 lata (22,2% 

wobec 21,6%). Osoby w wieku 25-54 lata łącznie 

stanowiły ok. 80,0% ogółu dojeżdżających do pracy, 

zarówno w kraju, jak i województwie. 

We wszystkich grupach wieku wystąpiła liczebna 

przewaga mężczyzn – największa w grupie osób 

dojeżdżających do pracy w wieku 55-64 lata oraz  

65 lat i więcej. 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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W 2011 r. poza województwo 

lubuskie wyjeżdżało do pracy 

18,0 tys. pracowników 

najemnych, tj. 3,7% ogółu 

wyjeżdżających do pracy  

w skali kraju.  

 

WYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 
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Wyjeżdżający do pracy z województw

Kierunki wyjazdów do pracy z województwa lubuskiego według 
województw

wielkopolskie

dolnośląskie

mazowieckie

zachodniopomorskie

pozostałe

Wśród województw z największą liczbą wyjeżdżających do pracy znajduje się województwo 

małopolskie oraz śląskie (powyżej 50 tys. osób). Województwo lubuskie mieści się w grupie 

województw o najmniejszej liczbie osób wyjeżdżających do pracy – poniżej 20 tys. (razem  

z województwem podlaskim, zachodniopomorskim oraz opolskim).  

Znaczna część wyjeżdżających z województwa lubuskiego kierowała się do województw 

ościennych: wielkopolskiego (6,1 tys. osób), dolnośląskiego (4,3 tys. osób)  

i zachodniopomorskiego (1,1 tys. osób) oraz do województwa mazowieckiego (2,7 tys. osób), 

które łącznie koncentrowały 79,2% ogółu wyjeżdżających z województwa lubuskiego. Odsetek 

wyjeżdżających do pozostałych województw wyniósł od 0,1% (województwo pomorskie) do 4,4% 

(województwo łódzkie). 

lubuskie 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Struktura wyjeżdżających do pracy z województwa lubuskiego według wybranych kryteriów 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Miejsce zamieszkania

miasta tereny wiejskie

Płeć

kobiety mężczyźni

Grupy wieku

15 - 24 lata 25 - 34 lata

35 - 44 lata 45 - 54 lata

55 - 64 lata 65 lat i więcej

W województwie lubuskim ponad połowa 

wyjeżdżających pracowników najemnych to 

mieszkańcy miast (58,4%, wobec 60,5% w kraju). 

Większość wyjeżdżających do pracy z 

województwa (14,5 tys. osób, tj. 80,7%) 

kierowało się głównie do ośrodków miejskich.  

W skali kraju strumienie wyjeżdżających do miast 

koncentrowały 85,2% ogółu wyjeżdżających do 

pracy. 

W strukturze zbiorowości według płci, zarówno  

w województwie lubuskim, jak i w skali kraju 

dominowali mężczyźni, którzy stanowili 

odpowiednio 64,6% i 62,7% ogółu wyjeżdżających 

pracowników najemnych. 

Wśród wyjeżdżających do pracy z województwa 

lubuskiego największy odsetek stanowili młodzi 

pracownicy – w wieku 25-34 lata (36,4%, wobec 

39,7% w kraju). Wraz ze wzrostem wieku malał 

udział wyjeżdżających do pracy poza 

województwo: w grupie osób w wieku 35-44 lata 

wyniósł 22,7%, a 45-54 lata – 20,4%. W kraju 

osoby w wieku 35-44 lata stanowiły 39,7% ogółu 

wyjeżdżających do pracy, a w wieku 45-54 lata – 

17,1%. 

We wszystkich grupach wiekowych większość 

wyjeżdżających pracowników najemnych 

zarówno w województwie lubuskim, jak i w kraju 

stanowili mężczyźni. 

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Wyjeżdżający do pracy z gmin województwa lubuskiego

 
  

W 2011 r. z gmin województwa lubuskiego wyjeżdżało do pracy do innej gminy niż gmina 

zamieszkania 83,0 tys. osób. Najwięcej pracowników najemnych wyjeżdżało do pracy z gminy 

miejskiej Zielona Góra (4,8 tys., tj. 5,8% ogółu wyjeżdżających z gmin województwa lubuskiego)  

i z otaczającej ją gminy wiejskiej Zielona Góra (3,3 tys., 4,0%). W grupie gmin, w których liczba 

wyjeżdżających do pracy była relatywnie wysoka (powyżej 2,0 tys. osób) znajdowały się także: 

miasto Gorzów Wlkp. (2,8 tys. wyjeżdżających do pracy), gmina miejska Nowa Sól (2,4 tys.) i część 

miejska gminy miejsko-wiejskiej Sulechów (2,2 tys.). W grupie 10 gmin o największej liczbie 

wyjeżdżających do pracy do innej gminy znalazły się także: gmina miejska Żagań (1,9 tys. osób), 

gmina wiejska i miejska Żary (odpowiednio 1,8 tys. i 1,7 tys.) oraz obszar wiejski i część miejska 

gminy miejsko-wiejskiej Świebodzin (odpowiednio 1,4 tys. i 1,3 tys.). Najmniej wyjeżdżających do 

pracy mieszkało w obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Bytom Odrzański oraz w gminie 

Łęknica (po 0,1 tys. osób). 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Gminy województwa lubuskiego o największej liczbie wyjeżdżających do pracy 

Pozycja Gmina Rodzaj gminy 

Wyjeżdżający do pracy 

ogółem 
w % ogółu wyjeżdżających 

do pracy z gmin 
województwa lubuskiego 

1. Zielona Góra miejska 4846 5,8 

2. Zielona Góra wiejska 3289 4,0 

3. Gorzów Wlkp. miejska 2822 3,4 

4. Nowa Sól miejska 2382 2,9 

5. Sulechów miasto w gm. miejsko-wiejskiej 2164 2,6 

6. Żagań miejska 1859 2,2 

7. Żary wiejska 1756 2,1 

8. Żary miejska 1708 2,1 

9. Świebodzin ob. wiejski w gm. miejsko-wiejskiej 1442 1,7 

10. Świebodzin miasto w gm. miejsko-wiejskiej 1272 1,5 

 

Wyjeżdżający do pracy z Zielonej Góry według gmin 

 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Struktura wyjeżdżających do pracy z Zielonej Góry według wybranych kryteriów 

 

   
 

 
 

  

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie

Płeć

kobiety mężczyźni

Grupy wieku

15 - 24 lata 25 - 34 lata
35 - 44 lata 45 - 54 lata
55 - 64 lata 65 lat i więcej

Dla mieszkańców miasta na prawach powiatu Zielona Góra głównym kierunkiem wyjazdów do 

pracy były miasta, gdzie pracę znalazło 64,9% ogółu wyjeżdżających. Wśród wyjeżdżających do 

pracy najwyższy udział mieli pracownicy najemni w wieku 25 – 34 lata (41,5%), przy czym  

w populacji wyjeżdżających kobiet odsetek osób z tej grupy wieku wyniósł 45,1%, a w populacji 

mężczyzn - 39,3%. 

W zbiorowości wyjeżdżających do pracy z Zielonej Góry dominowali mężczyźni, którzy stanowili 

61,2% ogółu wyjeżdżających pracowników najemnych (3,0 tys. osób). Liczebna przewaga 

mężczyzn nad kobietami wystąpiła we wszystkich prezentowanych przedziałach wieku. 

W 2011 r. spośród mieszkańców Zielonej Góry do pracy do innej gminy wyjeżdżało 4,8 tys. osób. 

Ponad połowa z nich (2,9 tys. osób, tj. 58,9%) wyjeżdżała do pracy do 64 gmin województwa 

lubuskiego, w tym głównie do gmin leżących w pobliżu miasta Zielona Góra, tj. do gminy wiejskiej 

Zielona Góra (13,7% ogółu wyjeżdżających), do gminy miejsko-wiejskiej Sulechów (obszar wiejski - 

5,1%, obszar miejski - 4,7%), do gminy miejskiej Nowa Sól (4,2%) oraz do gminy wiejskiej Świdnica 

(3,4%). 

Poza województwo lubuskie (do 231 gmin) wyjeżdżało 2,0 tys. pracowników najemnych 

mieszkających w Zielonej Górze. Najwięcej z nich pracowało w województwie mazowieckim 

(13,1% ogółu wyjeżdżających do pracy pracowników najemnych mieszkających w Zielonej Górze), 

wielkopolskim (9,2%) oraz dolnośląskim (6,3%). Wyjeżdżający do pracy jako kierunek wyjazdu 

najczęściej wybierali duże aglomeracje miejskie tj. Warszawę i Poznań (odpowiednio 11,9%  

i 5,9%). Relatywnie wysoki był także odsetek wyjeżdżających do pracy do Wrocławia (3,1%), Łodzi 

(2,5%) i Krakowa (1,7%). 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Wyjeżdżający do pracy z Gorzowa Wlkp. według gmin 

 
 

 

 

Z Gorzowa Wlkp. do pracy w innej gminie wyjeżdżało łącznie 2,8 tys. jego mieszkańców. 

Większość (69,7%) kierowała się do gmin województwa lubuskiego, w tym najwięcej do miasta na 

prawach powiatu Zielona Góra (14,9% ogółu wyjeżdżających z Gorzowa Wlkp.) oraz do gmin 

wiejskich sąsiadujących z Gorzowem Wlkp.: Santok (12,9%), Deszczno (10,1%) oraz Kłodawa 

(6,6%). 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Struktura wyjeżdżających do pracy z Gorzowa Wlkp. według wybranych kryteriów 

 

   
 

 

 
 

 

  

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie

Płeć

kobiety mężczyźni

Grupy wieku

15 - 24 lata 25 - 34 lata
35 - 44 lata 45 - 54 lata
55 - 64 lata 65 lat i więcej

Miejscem pracy wyjeżdżających do pracy z Gorzowa Wlkp. nieco częściej były tereny wiejskie, 

które skupiały 55,7% ogółu wyjeżdżających. W strukturze wyjeżdżających według wieku 

największą grupę stanowili pracownicy najemni w wieku 25–34 lata (40,1%) oraz w wieku 35-44 

lata (25,6%). W strukturze wyjeżdżających do pracy według płci przeważali mężczyźni - 58,9% 

ogółu wyjeżdżających do pracy z Gorzowa Wlkp., przy czym większy odsetek wyjeżdżających 

mężczyzn niż kobiet zanotowano we wszystkich analizowanych grupach wiekowych. 

Pozostałe 30,3% wyjeżdżających do pracy mieszkańców Gorzowa Wlkp. kierowało się do 143 gmin 

poza województwem lubuskim. Najwięcej z nich wyjeżdżało do pracy do gmin w województwie 

mazowieckim (7,5% ogółu wyjeżdżających do pracy), zachodniopomorskim (7,1%) oraz 

wielkopolskim (7,0%). Miejsce pracy osób wyjeżdżających z Gorzowa Wlkp. poza granice 

województwa lubuskiego znajdowało się głównie w dużych aglomeracjach miejskich tj. Warszawa 

i Poznań (odpowiednio 6,5% i 3,6%). Wyróżniały się także miasta: Szczecin, Wrocław, Łódź  

(po około 2% ogółu wyjeżdżających). 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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PRZYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 
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Przyjeżdżający do pracy do województw

Kierunki przyjazdów do pracy do województwa lubuskiego według województw

wielkopolskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

pozostałe

W 2011 r. do pracy w województwie lubuskim przyjeżdżało 10,0 tys. pracowników najemnych 

mieszkających poza granicami województwa (2,1% w skali kraju). Podobna liczba przyjeżdżających 

do pracy wystąpiła w województwie zachodniopomorskim i opolskim. Zdecydowanie najwięcej 

takich osób odnotowano w województwie mazowieckim (168,2 tys., 35,0% ogólnej liczby 

przyjeżdżających do pracy), a najmniej – w województwie podlaskim (5,1 tys., 1,1%) oraz 

warmińsko-mazurskim (7,2 tys., 1,5%). 

Większość przyjeżdżających do pracy na teren województwa lubuskiego (8,1 tys., 80,9%) to osoby 

zamieszkujące województwa ościenne: wielkopolskie (3,4 tys., 33,8%), zachodniopomorskie  

(2,6 tys. 25,9%) i dolnośląskie (2,1 tys., 21,2%). Prawie co piąty (19,1%) zatrudniony przyjeżdżał  

do pracy z dalej położonych województw, w tym najczęściej z województwa mazowieckiego  

(0,3 tys. osób, tj. 3,4%), śląskiego (0,3 tys. osób, tj. 2,8%) oraz kujawsko-pomorskiego (0,2 tys. 

osób, tj. 2,1%). 

lubuskie 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Grupy wieku

15 - 24 lata 25 - 34 lata
35 - 44 lata 45 - 54 lata
55 - 64 lata 65 lat i więcej

Struktura przyjeżdżających do pracy do województwa lubuskiego według wybranych kryteriów 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Miejsce zamieszkania

miasta tereny wiejskie

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie

Płeć

kobiety mężczyźni

W województwie lubuskim, podobnie jak w całym 

kraju, wśród przyjeżdżających do pracy z innych 

województw więcej było mieszkańców miast niż 

terenów wiejskich (56,7% wobec 60,5% w kraju). 

Miejsca pracy w województwie lubuskim, tak jak  

w pozostałych województwach, dojeżdżający 

znajdowali głównie w miastach (83,3% ogółu 

dojeżdżających do pracy, wobec 85,2% w kraju). 

Przyjeżdżający do pracy z innych województw to  

w większości mężczyźni, zarówno w kraju (62,7%), jak  

i w województwie (66,1%). W ogóle przyjeżdżających 

do pracy najliczniej reprezentowana była grupa osób  

w wieku 25-34 lata, które stanowiły 34,9% ogółu 

przyjeżdżających do pracy w województwie lubuskim, 

(wobec 39,7% w kraju). Co czwarty (24,8%) 

przyjeżdżający do pracy do województwa lubuskiego 

był w wieku 35-44 lata, a co piąty (19,7%) w wieku  

45-54 lata. W kraju odsetek przyjeżdżających  

w analogicznych grupach wieku był niższy 

(odpowiednio 23,2% oraz 17,1%). Zarówno w kraju, jak 

i w województwie najmniej liczną grupę, której udział 

wynosił mniej niż 1% ogółu przyjeżdżających, stanowiły 

osoby najstarsze (65 lat i więcej). 

We wszystkich grupach wieku wystąpiła liczebna 

przewaga mężczyzn, przy czym zdecydowanie więcej 

mężczyzn niż kobiet znajdowało się w najmłodszej  

i dwóch najstarszych prezentowanych grupach wieku. 

Dla porównania w kraju począwszy od 45. roku życia 

przewaga mężczyzn istotnie wzrastała wraz z wiekiem. 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Przyjeżdżający do pracy do gmin województwa lubuskiego 

 

 

W 2011 r. do gmin w województwie lubuskim przyjeżdżało do pracy 75,0 tys. pracowników 

najemnych. Spośród gmin województwa lubuskiego największą liczbę przyjeżdżających do pracy 

zanotowano w Zielonej Górze (17,3 tys., tj. 23,1% ogółu przyjeżdżających do gmin województwa 

lubuskiego). Liczba ta była ponad dwukrotnie większa niż w Gorzowie Wlkp. (6,9 tys. osób; 9,3%). 

W grupie 10 gmin z największą liczbą przyjeżdżających do pracy wyróżniały się także miasto Żary  

i część miejska gminy miejsko-wiejskiej Świebodzin, do których przyjeżdżało odpowiednio 3,9 tys.  

i 3,8 tys. osób, tj. po ponad 5,0% ogółu przyjeżdżających do gmin województwa. W pozostałych  

6 gminach rozpatrywanej grupy liczba przyjeżdżających mieściła się w przedziale od 1,4 tys. 

(gmina wiejska Zielona Góra) do 2,7 tys. (gmina miejska Nowa Sól), a ich udział odpowiednio  

w granicach od 1,9% do 3,7%. Na uwagę zasługuje także obszar miejski gminy miejsko-wiejskiej 

Sulęcin oraz gmina miejska Kostrzyn nad Odrą, znajdujące się tuż poza czołową dziesiątką (11 i 12. 

lokata), do których przyjeżdżało łącznie ponad 2,6 tys. osób (3,5%). Wymienione gminy 

koncentrują główne miejsca pracy w województwie lubuskim, często są ulokowane w pobliżu 

obszaru i podstref specjalnej strefy ekonomicznej. 

http://zielonagora.stat.gov.pl/


Dojazdy do pracy w województwie lubuskim w 2011 roku 
 

14 

z i e l o n a g o r a . s t a t . g o v . p l  

Gminy województwa lubuskiego o największej liczbie przyjeżdżających do pracy 

Pozycja Gmina Rodzaj gminy 

Przyjeżdżający do pracy 

ogółem 
w % ogółu przyjeżdżających 

do pracy w gminach 
województwa lubuskiego 

1. Zielona Góra miejska 17341 23,1 

2. Gorzów Wlkp. miejska 6938 9,3 

3. Żary miejska 3898 5,2 

4. Świebodzin miasto w gm. miejsko-wiejskiej 3815 5,1 

5. Nowa Sól miejska 2745 3,7 

6. Krosno Odrzańskie miasto w gm. miejsko-wiejskiej 2088 2,8 

7. Międzyrzecz miasto w gm. miejsko-wiejskiej 1568 2,1 

8. Sulechów miasto w gm. miejsko-wiejskiej 1509 2,0 

9. Żagań miejska 1460 1,9 

10. Zielona Góra wiejska 1396 1,9 

 

Przyjeżdżający do pracy do Zielonej Góry według gmin 

 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Struktura przyjeżdżających do pracy do Zielonej Góry według wybranych kryteriów 

   
 

 

 
  

Miejsce zamieszkania

miasta tereny wiejskie

Płeć

kobiety mężczyźni

Grupy wieku

15 - 24 lata 25 - 34 lata
35 - 44 lata 45 - 54 lata
55 - 64 lata 65 lat i więcej

Przyjeżdżający do pracy w Zielonej Górze to częściej mężczyźni (53,9%, tj. 9,4 tys.) niż kobiety. 

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania 59,2%, tj. 10,3 tys. stanowili mieszkańcy terenów 

wiejskich. 

W zbiorowości przyjeżdżających do pracy najwięcej było osób w wieku 25-34 lata (30,8%, 5,3 tys.). 

Odsetek osób w wieku 35-44 i 45-54 lata był nieco niższy i wynosił odpowiednio 25,6% i 22,8%. 

Spośród przyjeżdżających do pracy zdecydowanie najmniej osób miało 65 lat i więcej (0,6%). 

Liczebna przewaga mężczyzn wystąpiła we wszystkich grupach wieku, przy czym w grupie wieku 

55-64 lata mężczyzn było ponad dwa razy więcej niż kobiet. 

W 2011 r. do Zielonej Góry przyjeżdżało do pracy 17,3 tys. pracowników najemnych, z których 

większość (91,4%) miało miejsce zamieszkania w województwie lubuskim. Najliczniejsze 

strumienie płynęły z gminy wiejskiej Zielona Góra (2,4 tys., 14,0% ogółu przyjeżdżających do pracy 

w Zielonej Górze). Liczna zbiorowość pracowników najemnych przyjeżdżała także z gminy 

miejskiej Nowa Sól (0,9 tys., 5,5%) i części miejskiej gminy Sulechów (0,8 tys., 4,6%). Pomimo 

widocznej koncentracji przyjazdów do pracy w Zielonej Górze z gmin położonych w obrębie 

25 - 30 km wokół miasta, relatywnie wysoka była też liczba przyjeżdżających do pracy  

z oddalonego o 112 km Gorzowa Wlkp. (0,4 tys., 2,4%), gminy miejskiej Żary (0,4 tys., 2,1%) oraz 

gminy miejskiej Żagań (0,3 tys., 1,9%). Uwzględniając natomiast pracowników najemnych 

mieszkających poza województwem lubuskim (1,5 tys. osób), przyjeżdżający do pracy w Zielonej 

Górze to najczęściej mieszkańcy dużych i średnich miast: Poznania, Warszawy i Głogowa (od 3,7% 

do 4,8% ogółu przyjeżdżających do pracy w Zielonej Górze zamieszkałych poza województwem 

lubuskim). 

Strefa gmin, z których do pracy w Zielonej Górze przyjeżdżał największy odsetek zamieszkałych 

tam pracowników najemnych, jest rozległa przestrzennie. Największe wartości tego wskaźnika 

odnotowano w kilku gminach otaczających miasto: w gminie wiejskiej Zielona Góra, na obszarze 

wiejskim gminy Czerwieńsk oraz w gminie wiejskiej Świdnica. Z tych gmin przyjeżdżało do pracy  

w Zielonej Górze ponad 40,0% mieszkających w nich pracowników najemnych. 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Przyjeżdżający do pracy do Gorzowa Wlkp. według gmin 

 
 

 

W 2011 r. do Gorzowa Wlkp. przyjeżdżało do pracy 6,9 tys. osób. Większość przyjeżdżających do 

miasta pracowników najemnych stanowili mieszkańcy województwa lubuskiego (74,7%). 

Najliczniejsze strumienie przyjeżdżających płynęły z gmin wiejskich bezpośrednio sąsiadujących  

z miastem: Deszczno (0,5 tys., 7,8% ogółu przyjeżdżających do pracy w Gorzowie Wlkp.), Kłodawa 

(0,5 tys., 7,3%), Santok (0,5 tys. , 7,0%), Bogdaniec (0,4 tys., 6,2%) oraz Lubiszyn (0,4 tys., 5,4%). 

Relatywnie wysoka liczba pracowników najemnych przyjeżdżała z gminy miejsko-wiejskiej Strzelce 

Krajeńskie (część miejska – 0,3 tys. i obszar wiejski – 0,2 tys.) oraz gminy wiejskiej Zwierzyn  

(0,2 tys.). Blisko 2,0% przyjeżdżających do pracy w Gorzowie Wlkp. stanowili mieszkańcy  

Zielonej Góry (0,1 tys.). 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Struktura przyjeżdżających do pracy do Gorzowa Wlkp. według wybranych kryteriów 

   
 

 
 

 

 

  

Miejsce zamieszkania

miasta tereny wiejskie

Płeć

kobiety mężczyźni

Grupy wieku

15 - 24 lata 25 - 34 lata
35 - 44 lata 45 - 54 lata
55 - 64 lata 65 lat i więcej

Wśród przyjeżdżających do pracy w Gorzowie Wlkp. było nieco więcej mężczyzn (50,5%,  

tj. 3,5 tys.) niż kobiet (49,5%, tj. 3,4 tys.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, przeważali 

mieszkańcy terenów wiejskich (63,7%, tj. 4,4 tys.). 

W zbiorowości przyjeżdżających do pracy najwięcej osób było w grupie wieku 25-34 lata (30,2%, 

2,1 tys.). W grupach wieku 35-44 i 45-54 lata ich udział był nieco niższy i wynosił odpowiednio 

26,1% oraz 22,7%. Spośród przyjeżdżających do pracy zdecydowanie najmniej osób mieściło się  

w grupie wieku 65 lat i więcej (0,5%). Liczebna przewaga mężczyzn wystąpiła wśród młodszych  

i starszych pracowników, największa w grupie wieku 15-24 lata i 55-64 lata. Kobiety dominowały 

w grupach wieku 35-44 lata i 45-54 lata. 

Pracownicy najemni mieszkający poza województwem lubuskim (1,8 tys. osób) stanowili 25,3% 

ogólnej liczby przyjeżdżających do pracy w Gorzowie Wlkp. Byli to najczęściej mieszkańcy 

województw: zachodniopomorskiego (0,9 tys.), dolnośląskiego (0,4 tys.) i wielkopolskiego  

(0,3 tys.). 

Wśród przyjeżdżających do pracy do Gorzowa Wlkp. największą grupę stanowili mieszkańcy gmin 

koncentrujących się wokół granic tego miasta (Kłodawa, Deszczno i Bogdaniec). Z tych gmin 

przyjeżdżało do pracy w Gorzowie Wlkp. ponad 30,0% mieszkających w nich pracowników 

najemnych. 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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ILORAZ PRZEPŁYWÓW 

 
Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według województw 

 
 

 
  

Z przeprowadzonego w 2011 r. badania wynika, że iloraz przepływów ludności związanych  

z zatrudnieniem w województwie lubuskim wynosił 0,55, co oznacza przewagę liczby 

wyjeżdżających do pracy nad liczbą przyjeżdżających do pracy. Na 100 osób wyjeżdżających do 

pracy przypadało 55 osób przyjeżdżających do pracy (wobec 56 ogółem w kraju). W przekroju 

wojewódzkim podobną sytuację odnotowano w 12 województwach, przy czym najmniejsza 

wartość ilorazu przepływów zatrudnionych wystąpiła w województwie lubelskim (0,29). W trzech 

województwach iloraz przepływów był nieco większy niż 1,00: w śląskim (1,01), wielkopolskim 

(1,14) i dolnośląskim (1,18). Zdecydowanie największą „siłę przyciągania” miało województwo 

mazowieckie – liczba przyjeżdżających do pracy w województwie była 5-krotnie wyższa od liczby 

wyjeżdżających do pracy z tego województwa (iloraz przepływów równy 5,03). 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmin województwa lubuskiego 

 

 

Spośród gmin województwa lubuskiego przewaga liczby wyjeżdżających nad liczbą 

przyjeżdżających do pracy wystąpiła w 6 z 9 gmin miejskich, na obszarach miejskich w 20 z 33 

gmin miejsko-wiejskich oraz na obszarach wiejskich 2 gmin miejsko-wiejskich.  

Największą "siłę przyciągania" w województwie miała gmina miejska Zielona Góra (w której iloraz 

przepływów ludności związanych z zatrudnieniem wyniósł 3,58) oraz obszary miejskie gmin 

miejsko-wiejskich Świebodzin (3,00), Iłowa (2,84) i Witnica (2,58). W gminach miejskich: Kostrzyn 

nad Odrą, Gorzów Wlkp. i Żary oraz w obszarach miejskich gmin miejsko-wiejskich: Krosno 

Odrzańskie, Sława i Sulęcin na jednego wyjeżdżającego do pracy przypadało ponad  

2 przyjeżdżających. 

Z kolei przewaga wyjeżdżających nad przyjeżdżającymi do pracy występowała w gminach 

miejskich: Żagań (wyrażona wskaźnikiem 0,79), Gubin (0,54) i Gozdnica (0,34) oraz w 13 obszarach 

miejskich gmin miejsko-wiejskich, w tym największa w Małomicach (iloraz przepływów 

związanych z zatrudnieniem na poziomie 0,17), w Bytomiu Odrzańskim (0,23), Trzcielu (0,38)  

i Lubniewicach (0,39). Więcej wyjeżdżających pracowników najemnych niż przyjeżdżających do 

pracy zanotowano także we wszystkich gminach wiejskich województwa lubuskiego. 

http://zielonagora.stat.gov.pl/
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