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INFORMACJE SYGNALNE 

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

W województwie śląskim w 2016 r. do pracy poza 
gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 514,8 tys. 
pracowników najemnych, co stanowiło 15,7% 
ogółu dojeżdżajacych w kraju (w 2011 r. 487,3 tys., 
tj. 15,6%). Przyjeżdżających do pracy było więcej 
niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów 
związanych z zatrudnieniem wyniósł 1,09 i należał 
do jednych z wyższych w kraju. 

 

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 śląskim do pracy poza gminę zamieszkania dojeżdżało 514,8 tys. pra-
cowników najemnych, tj. o 5,6% więcej niż wykazano w poprzednim badaniu w oparciu o dane 
z 2011 r. Województwo śląskie należało do grona województw o największej mobilności zatrud-
nionych.  
 

Mapa 1.  Dojeżdżający do pracy według województw 

 

 

 

514,8 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 

W skali kraju dojeżdżający do 
pracy w województwie śląskim 
stanowili 15,7%, i był to najwyż-
szy udział wśród województw 
w kraju. Większość dojazdów 
odbywała się w granicach ad-
ministracyjnych 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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Wśród ogółu dojeżdżających do pracy w województwie śląskim, przeważały osoby zamieszku-
jące tereny miejskie. Ich udział kształtował się na poziomie 66,1% i był większy niż przeciętnie 
w kraju (43,2%). Mieszkańcy miast byli bardziej mobilni w przypadku dojazdów wewnątrzwoje-
wódzkich (w tej grupie stanowili oni 65,3%). Podobnie było w przypadku dojazdów poza obszar 
województwa, dojeżdżający pracownicy najemni mieszkający w miastach stanowili 72,8%, a na 
wsi 27,2%.  

Z perspektywy miejsca pracy, dla większości zatrudnionych cel dojazdu stanowiły miasta. Od-
setek mieszkańców województwa śląskiego dojeżdżających do pracy w miastach wynosił 87,2% 
(przy średniej w kraju na poziomie 74,9%). W województwie śląskim odnotowano najmniejszy 
w skali kraju odsetek dojeżdżających do pracy na obszary wiejskie (12,8% wobec 25,1% prze-
ciętnie w kraju).  

 

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

Wyszczególnienie 

Dojeżdżający do pracy 

ogółem wewnątrz województwa 
poza granice  

województwa 

Ogółem  514778 460102 54676 

mężczyźni 301429 268280 33149 

kobiety 213349 191822 21527 

Miasta 340467 300645 39822 

Wieś 174311 159457 14854 

 

Na dojazdy do pracy częściej decydowali się mężczyźni, ich odsetek przekraczał średni udział 
mężczyzn dojeżdżających do pracy w kraju (58,6% wobec 57,1%). Większy udział obserwowano 
tylko w województwach kujawsko-pomorskim (59,5%) i wielkopolskim (58,7%). Mężczyźni prze-
ważali zarówno wśród dojeżdżających do pracy na obszarze województwa śląskiego, jak i poza 
jego granice, przy czym w tej drugiej grupie ich przewaga była większa (60,6% wobec 58,3% 
wewnątrz województwa). 

 

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

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  514778 301429 213349 

 W % ogółem 

24 lata i mniej 6,9 7,4 6,1 

25–34 29,0 29,7 28,0 

35–44 30,9 30,4 31,6 

45–54 20,7 18,8 23,4 

55–64 11,6 12,4 10,5 

65 lat i więcej 0,9 1,2 0,4 

 

Struktura zatrudnionych dojeżdżających do pracy według płci pokazuje zróżnicowanie udzia-
łów w poszczególnych grupach wieku. Dojeżdżający mężczyźni przeważali we wszystkich gru-
pach, w tym najbardziej w najstarszej (65 lat i więcej), gdzie stanowili 78,9%. 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 53,2%, a kobiet 46,8%. 

 

Częściej do pracy dojeżdżali 
mieszkańcy obszarów miej-
skich. Wśród przemieszczają-
cych się w granicach woje-
wództwa ich udział wynosił 
65,3% 

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

W 2016 r. do pracy poza obszar województwa śląskiego wyjeżdżało 54,7 tys. pracowników na-
jemnych, tj. o 3,1% więcej niż w 2011 r. W skali kraju stanowiło to 12,1%, tj. najwięcej wśród 
województw.  
 

Wykres 1.  Wyjeżdżający do pracy z województw 

 
 

Główny cel wyjazdów do pracy dla pracowników najemnych z województwa śląskiego stanowiło 
województwo mazowieckie, dokąd kierowała się ponad jedna trzecia ogółu wyjeżdżających 
(38,9%). Mieszkańcy województwa śląskiego licznie wyjeżdżali również do pracy do wojewódz-
twa małopolskiego (23,0%) i dolnośląskiego (9,8%). Najmniej pracowników najemnych wyjeż-
dżało do pracy do województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (odpowiednio 0,3%  
i 0,4%) 
 

Wykres 2.  Kierunki wyjazdów do pracy z województwa śląskiego 

Struktura wyjeżdżających do pracy poza obszar województwa śląskiego, według kryterium 
miejsca zamieszkania, wskazuje na większy udział zatrudnionych z miast (72,8% ogółu wyjeż-
dżających wobec 27,2% w przypadku terenów wiejskich). Większy odsetek zatrudnionych po-
chodzących z miast wystąpił, oprócz województwa śląskiego, w ośmiu innych województwach. 
W województwie pomorskim i dolnośląskim, przewaga była znaczna, ale nie większa niż w wo-
jewództwie śląskim, dająca mieszkańcom miast udział w ogólnej liczbie wyjeżdżających  
do pracy na poziomie 62,5% i 58,1%, przy średnim udziale w kraju na poziomie 51,6%. W pozo-
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Ponad jedna trzecia ogółu wy-
jeżdżających w celach zarobko-
wych ze śląskiego kierowała 
się do województwa mazo-
wieckiego 

Wyjeżdżający do pracy poza 
obszar województwa śląskiego 
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miasta (ponad 2/3 ogółu) 

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

38,9%

23,0%

9,8%

7,4%

5,9%

4,4%
10,6%

Mazowieckie

Małopolskie

Dolnośląskie

Opolskie

Wielkopolskie

Łódzkie Pozostałe



 

4 

stałych województwach częściej do pracy wyjeżdżali pracownicy najemni pochodzący z tere-
nów wiejskich. Największy udział grupa ta miała wśród wyjeżdżających z województw podkar-
packiego (63,9%) i świętokrzyskiego (63,8%), przy średnim udziale w kraju na poziomie 48,4%. 

Zdecydowana większość zatrudnionych wyjeżdżających z województwa śląskiego udawała się 
do pracy w miastach, a odsetek takich przemieszczeń wynosił 83,9% wobec 80,8% średnio  
w kraju. 

Wśród wyjeżdżających do pracy poza granice województwa dominowali mężczyźni, których 
udział wyniósł 60,6% – w kraju 64,5%. Kobiety na pracę poza województwem zamieszkania  
decydowały się znacznie rzadziej (39,4%). 

 

Tablica 3.  Wyjeżdżający do pracy poza granice województwa śląskiego według płci i wieku 

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  54676 33149 21527 

 W % ogółem 

24 lata i mniej 8,6 8,2 9,2 

25–34 34,1 32,4 36,7 

35–44 30,8 31,3 30,2 

45–54 17,0 17,1 16,8 

55–64 8,9 10,2 6,8 

65 lat i więcej 0,6 0,8 0,3 

 

Stosunkowo najbardziej wyrównane proporcje pod względem płci, wśród wyjeżdżających poza 
granice województwa śląskiego, charakteryzowały grupę osób w wieku 25-34 lata, gdzie męż-
czyźni stanowili 57,6%, a kobiety 42,4% (dla porównania w grupie najstarszej było to 82,7% wo-
bec 17,3%).  

Spośród wszystkich gmin województwa śląskiego największą liczbą pracowników najemnych 
wyjeżdżających do pracy do innych gmin wyróżniał się Sosnowiec. W 2016 r. w celach zarobko-
wych wyjeżdżało stąd 24,3 tys. osób, co stanowiło 4,7% ogółu wyjeżdżających do pracy i 7,1% 
pracowników najemnych wyjeżdżających z miast. Wśród mieszkańców terenów wiejskich naj-
więcej pracowników najemnych wyjeżdżało do pracy z obszaru wiejskiego gminy Pszczyna –  
4,8 tys. osób, tj. 0,9% ogółu wyjeżdżających i 2,8% wszystkich wyjeżdżających z terenów wiej-
skich. W strukturze ogółem wyjeżdżających do pracy, uwzględniającej rodzaj gminy zamieszka-
nia 61,4% stanowili zatrudnieni pochodzący z gmin miejskich. Udział wyjeżdżających z gmin 
wiejskich sięgał 27,6%, natomiast z gmin miejsko-wiejskich – 11,0%, przy czym odsetek pracow-
ników najemnych mieszkających w części wiejskiej tych gmin wynosił – 6,3%, a w miastach – 
4,7%.  

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

Lokata Gmina zamieszkania Rodzaj gminy 

Wyjeżdżający do pracy 

ogółem 

w % ogółu wyjeżdżają-

cych do pracy z gmin 

województwa śląskiego 

1. Sosnowiec miejska 24277 4,7 

2. Katowice miejska 19299 3,7 

3. Bytom miejska 17907 3,5 

4. Zabrze miejska 16880 3,3 

5. Ruda Śląska miejska 15436 3,0 

6. Dąbrowa Górnicza miejska 13118 2,5 

7. Chorzów miejska 13105 2,5 

8. Tychy miejska 11431 2,2 

9. Gliwice miejska 10033 1,9 

10. Siemianowice Śląskie miejska 9905 1,9 

 

 

Najwięcej osób wyjeżdżało do 
pracy z Sosnowca, Katowic 
i Bytomia, a spośród gmin 
wiejskich – z obszaru wiej-
skiego Pszczyny, Jasienicy  
i Miedźnej 
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Wyjeżdżający poza granice wo-
jewództwa udawali się do 
pracy głównie do miast woje-
wódzkich 

Pracownicy najemni wyjeżdżający do pracy poza granice województwa śląskiego kierowali się 
głównie do dużych miast. Najczęściej decydowali się na wyjazd do pracy na terenie Warszawy 
(18,2 tys. osób, tj. 33,4%). Stosunkowo licznie wyjeżdżali też do Krakowa (4,9 tys. osób) i Wro-
cławia (3,5 tys. osób). 

 

Tablica 5.  Gminy z największą liczbą przyjeżdżających do pracy z województwa śląskiego 

Lo-

kata 
Gmina pracy Rodzaj gminy Województwo pracy 

Liczba przyjeż-

dżających do 

pracy z gmin wo-

jewództwa ślą-

skiego 

W % ogółu wyjeż-

dżających do 

pracy z woje-

wództwa ślą-

skiego 

1. Warszawa miejska Mazowieckie 18238 33,4 

2. Kraków miejska Małopolskie 4875 8,9 

3. Wrocław miejska Dolnośląskie 3486 6,4 

4. Poznań miejska Wielkopolskie 1496 2,7 

5. Kęty - miasto miejsko-wiejska Małopolskie 1043 1,9 

6. Łódź miejska Łódzkie 895 1,6 

7. Opole miejska Opolskie 871 1,6 

8. Chrzanów - miasto miejsko-wiejska Małopolskie 642 1,2 

9. Oświęcim miejska Małopolskie 634 1,2 

10. Gdańsk miejska Pomorskie 604 1,1 

 
Mapa 2.  Wyjeżdżający do pracy z województwa śląskiego według gmina 

 

 

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

W % ogólnej liczby przyjeżdżających  
do gminy pracy 

20,01 – i więcej 
5,01 – 20,00 
2,01 – 5,00 
1,01 – 2,00 
1,00 i mniej 
Zjawisko nie wystąpiło 
Województwo śląskie 
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Analiza wyjazdów poza obszar województwa, prowadzona na poziomie gminy miejsca pracy 
wskazuje, że mieszkańcy województwa śląskiego mieli największy udział w zbiorowości przy-
jeżdżających w celach zarobkowych do województwa małopolskiego – gmina Kęty część miej-
ska (powiat oświęcimski), Alwernia obszar wiejski (powiat chrzanowski) i mazowieckiego –  
gmina Radzymin obszar wiejski (powiat wołomiński) i Przyłęk (powiat zwoleński). 

 

Przyjeżdżający do pracy 

 

W 2016 r. do pracy w województwie śląskim przyjeżdżało 59,7 tys. pracowników najemnych  
z innych województw, tj. o 10,9% więcej niż wykazano w poprzednim badaniu na podstawie 
danych z 2011 r. Pod względem liczby przyjeżdżających  województwo śląskie, z udziałem 13,2%, 
zajmowało 2. miejsce po województwie mazowieckim (31,6%). 

 

Wykres 3.  Przyjeżdżający do pracy do województw 

 

Województwo śląskie stanowiło cel przyjazdu szczególnie dla mieszkańców sąsiednich woje-
wództw, przy czym najwięcej pracowników najemnych pochodziło z małopolskiego  
(26,6 tys. osób, tj. 44,5%) i opolskiego (6,0 tys., tj. 10,0%). Najrzadziej do pracy do województwa 
śląskiego przyjeżdżali mieszkańcy województw podlaskiego (0,3 tys., tj. 0,6%) i warmińsko-ma-
zurskiego (0,5 tys., tj. 0,8%). W porównaniu z 2011 r. kierunki przyjazdów nie zmieniły się zasad-
niczo, różnica dotyczyła jedynie ich natężenia. 
 

Wykres 4.  Kierunki przyjazdów do pracy do województwa śląskiego 
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Wśród przyjeżdżających do 
pracy w województwie śląskim 
udział mieszkańców miast był 
mniejszy niż mieszkańców wsi  

 

W 2016 r. w populacji zatrudnionych przyjeżdżających do pracy w województwie śląskim przy-
jeżdżający z miast stanowili 46,4%, a pochodzący z terenów wiejskich 53,6% (w kraju 51,6%  
z miast a 48,4% ze wsi). W 2011 r. mobilność mieszkańców miast w województwie była większa 
niż mieszkających na terenach wiejskich, odpowiednio: 54,4% wobec 45,6%. 

Ze względu na lokalizację miejsca pracy, dla pracowników najemnych spoza województwa ślą-
skiego częściej cel przyjazdu stanowiły miasta (87,7%) niż obszary wiejskie (12,3%), przewaga 
miast była tu zdecydowanie wyższa niż przeciętnie w kraju (80,8% wobec 19,2%)  

W zbiorowości przyjeżdżających do pracy bardziej mobilni byli mężczyźni (68,8% wobec 31,2% 
w przypadku kobiet). W kraju udział mężczyzn kształtował się na niższym poziomie (64,5%).  
 

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

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  59691 41053 18638 

 W % ogółem 

24 lata i mniej 8,1 7,8 8,8 

25–34 31,6 31,3 32,5 

35–44 29,1 29,0 29,3 

45–54 19,6 18,9 21,1 

55–64 10,9 12,2 8,0 

65 lat i więcej 0,7 0,8 0,3 

Struktura przyjeżdżających do pracy do województwa śląskiego, ze względu na kryterium 
wieku, była zbliżona do obserwowanej w kraju. Najbardziej mobilne były osoby w wieku  
25–34 lata (18,9 tys. osób) i 35–44 lata (17,4 tys.), przy czym dotyczyło to zarówno mężczyzn,  
jak i kobiet. 
 

Tablica 7.  Gminy z największą liczbą wyjeżdżających do pracy do województwa śląskiego 

Lo-

kata 

Gmina  

zamieszkania 
Rodzaj gminy 

Województwo  

zamieszkania 

Liczba wyjeżdża-

jących do pracy 

na terenie woje-

wództwa ślą-

skiego 

W % ogółu przy-

jeżdżających 

spoza woje-

wództwa ślą-

skiego 

1. Oświęcim miejska Małopolskie 2007 3,4 

2. Kęty - miasto miejsko-wiejska Małopolskie 1705 2,9 

3. Warszawa miejska Mazowieckie 1500 2,5 

4. Oświęcim wiejska Małopolskie 1422 2,4 

5. Kęty - obszar wiejski miejsko-wiejska Małopolskie  1350 2,3 

6. Olkusz - miasto miejsko-wiejska Małopolskie  1289 2,2 

7. Kraków miejska Małopolskie 1185 2,0 

8. Brzeszcze - obszar wiejski miejsko-wiejska Małopolskie 1053 1,8 

9. Brzeszcze - miasto miejsko-wiejska Małopolskie 1044 1,7 

10. Andrychów - obszar wiejski miejsko-wiejska Małopolskie 940 1,6 

Analizując dojazdy do pracy w ujęciu gminnym, należy stwierdzić, że spoza województwa  
najliczniej do województwa śląskiego przyjeżdżali mieszkańcy: Oświęcimia (2,0 tys. osób),  
Kęt– z części miejskiej (1,7 tys.) czy Warszawy (1,5 tys.).  

Najbardziej atrakcyjnym miejscem pracy w województwie śląskim były Katowice. W 2016 r. 
w celach zarobkowych przyjeżdżało tu (zarówno z terenu województwa, jak i spoza jego granic) 
113,8 tys. pracowników najemnych. Z obszarów wiejskich największym zainteresowaniem cie-
szyła się gmina Pietrowice Wielkie (2,7 tys. osób, tj. 4,2% wszystkich przyjeżdżających w celach  
zarobkowych na obszary wiejskie).  

Dla 82,3% pracowników najemnych przyjeżdżających do pracy do województwa śląskiego miej-
scem pracy były gminy miejskie. W przypadku gmin wiejskich udział ten wyniósł 10,8%. Pozo-
stałe 6,9% pracowników najemnych przyjeżdżało do pracy w gminach miejsko-wiejskich, przy 
czym 5,3% do części miejskiej a 1,6% na obszary wiejskie.  
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Tablica 8.  Gminy województwa śląskiego 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  

śląskiego 

1. Katowice miejska 113830 21,9 

2. Bielsko-Biała miejska 33196 6,4 

3. Gliwice miejska 31578 6,1 

4. Częstochowa miejska 19178 3,7 

5. Jastrzębie-Zdrój miejska 17698 3,4 

6. Tychy miejska 15433 3,0 

7. Sosnowiec miejska 14862 2,9 

8. Chorzów miejska 14566 2,8 

9. Dąbrowa Górnicza miejska 14221 2,7 

10. Zabrze miejska 13826 2,7 
 

Mapa 3.  Przyjeżdżający do pracy do województwa śląskiego według gmina 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

W % ogólnej liczby wyjeżdżających  
z gminy zamieszkania 

20,01 – i więcej 
5,01 – 20,00 
2,01 – 5,00 
1,01 – 2,00 
1,00 i mniej 
Zjawisko nie wystąpiło 
Województwo śląskie 
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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 śląskiego wystąpił w gminach 
położonych w województwach: małopolskim – Kęty część miejska (powiat oświęcimski), Brzesz-
cze część miejska (powiat oświęcimski), opolskim – Kietrz część miejska (powiat głubczycki), 
świętokrzyskim – Moskorzew (powiat włoszczowski). 

 

Dojazdy do pracy w Katowicach 
 

Wyjeżdżający z Katowic 

 

W 2016 r. z Katowic wyjeżdżało do pracy 19,3 tys. osób, tj. o 8,3% więcej niż w 2011 r. Prawie 94% 
dojeżdżających pracowników najemnych było zatrudnionych na terenach miejskich (w 2011 r. 
ponad 95%). Większość wyjeżdżających z Katowic dojeżdżało do pracy w obrębie województwa 
śląskiego (15,7 tys., tj. 81,2%). Do miast graniczących z Katowicami wyjeżdżało 9,6 tys. osób,  
tj. 49,6% ogółu wyjeżdżających do pracy.  
 

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

Lokata Gmina pracy Rodzaj gminy 
Województwo 

pracy 

Liczba przyjeż-

dżających do 

pracy  

z Katowic 

W % ogółu wyjeż-

dżających z Kato-

wic 

1. Chorzów miejska Śląskie 2316 12,0 

2. Warszawa miejska Mazowieckie 1596 8,3 

3. Tychy miejska Śląskie 1446 7,5 

4. Sosnowiec miejska Śląskie 1363 7,1 

5. Mysłowice miejska Śląskie 1353 7,0 

6. Siemianowice Śląskie miejska Śląskie 1309 6,8 

7. Gliwice miejska Śląskie 1068 5,5 

8. Mikołów miejska Śląskie 974 5,0 

9. Zabrze miejska Śląskie 589 3,1 

10. Dąbrowa Górnicza miejska Śląskie 539 2,8 
 

Do pracy poza granice województwa w 2016 r. wyjeżdżało z Katowic 3,6 tys. osób, tj. 18,8% ogółu 
wyjeżdżających mieszkańców, najwięcej z nich dojeżdżało do pracy na terenie Warszawy – 1,6 tys., 
tj. 8,3% ogółu wyjeżdżających z miasta w celach zarobkowych (w 2011 r. – 2,0 tys., tj. 11,2%). 
Wśród miast położonych poza województwem o największej liczbie pracowników najemnych 
dojeżdżających z Katowic były ponadto: Kraków (0,3 tys. osób) i Wrocław (0,2 tys.).  

Wśród mieszkańców Katowic wyjeżdżających do pracy poza obszar miasta przeważali męż-
czyźni. W 2016 r. ich udział wyniósł 63,2%, tj. o 1,4 p. proc. więcej niż w 2011 r. Najbardziej mo-
bilne były grupy wieku 25–34 i 35–44 lata (odpowiednio 6,2 i 5,8 tys. osób, tj. łącznie 61,8% 
ogółu wyjeżdżających). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla większości wyjeżdżających 
do pracy z Katowic dojazdy od-
bywały się w obrębie woje-
wództwa 

W ogólnej liczbie wyjeżdżają-
cych do pracy z Katowic prze-
mieszczający się poza granice 
województwa stanowili 18,8%  
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Mapa 4.  Wyjeżdżający do pracy z Katowic według gmina 

 

 

 

 

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

 

Przyjeżdżający do Katowic 

 

W 2016 r. Katowice stanowiły docelowe miejsce pracy dla 113,8 tys. pracowników najemnych, 
co w porównaniu z poprzednim badaniem, w oparciu o dane z 2011 r., oznacza spadek o 6,9%. 
Większość zatrudnionych (100,6 tys., tj. 88,4%) pochodziła z gmin województwa śląskiego, na-
tomiast pozostali (13,2 tys., tj. 11,6%) przyjeżdżali do Katowic z innych województw. Prawie 77% 
przyjeżdżających wywodziła się z terenów miejskich (w 2011 r. prawie 79%). Mężczyźni stanowili 
55,6% ogółu przyjeżdżających do Katowic w celach zarobkowych (w 2011 r. – 59,2%). Biorąc pod 
uwagę wiek przyjeżdżających dominowały dwie grupy wieku: 35-44 oraz 25-34 lata (odpowied-
nio 31,1% i 29,8%; w 2011 r. 30,9% i 29,4%). Najwięcej osób przyjeżdżało do pracy do Katowic 
z miast graniczących ze stolicą województwa: z Sosnowca (8,4 tys.), Chorzowa (6,1 tys.),  
Rudy Śląskiej (5,0 tys.), Mysłowic (4,9 tys.) oraz Tychów (4,7 tys.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy przyjeżdżający z in-
nych województw stanowili 
11,6% ogółu przyjeżdżających 
do pracy na terenie Katowic 

W % ogólnej liczby przyjeżdżających  
do gminy pracy 

20,01 – i więcej 
5,01 – 20,00 
2,01 – 5,00 
1,01 – 2,00 
1,00 i mniej 
Zjawisko nie wystąpiło 
Katowice 
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Mapa 5.  Przyjeżdżający do pracy do Katowic według gmina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Spoza województwa do pracy na terenie Katowic kierowali się przede wszystkim pracownicy 
najemni mieszkający w województwie małopolskim. Najliczniejszą grupę stanowili przyjeżdża-
jący z miasta Oświęcim (0,6 tys. osób). Na dojazdy do pracy do Katowic decydowali się również 
m.in. mieszkańcy gminy wiejskiej Oświęcim, Warszawy czy Krakowa. 
 

Tablica 10.  Gminy spoza województwa śląskiego z największą liczbą wyjeżdżających do  
       pracy do Katowic 

Lo-

kata 

Gmina  

zamieszkania 
Rodzaj gminy 

Województwo  

zamieszkania 

Liczba wyjeżdża-

jących do pracy 

do Katowic 

W % ogółu przy-

jeżdżających do 

Katowic spoza 

województwa 

 śląskiego 

1. Oświęcim  miejska Małopolskie 580 4,4 

2. Oświęcim  wiejska Małopolskie 510 3,9 

3. Warszawa miejska Mazowieckie 382 2,9 

4. Kraków miejska Małopolskie 350 2,7 

5. Osiek wiejska Małopolskie 252 1,9 

6. Chrzanów - miasto miejsko-wiejska Małopolskie 250 1,9 

7. Kędzierzyn-Koźle miejska Opolskie 229 1,7 

8. Trzebinia - miasto miejsko-wiejska Małopolskie 211 1,6 

9. Olkusz - miasto miejsko-wiejska Małopolskie 202 1,5 

10. Trzebinia - obszar 
wiejski miejsko-wiejska Małopolskie  189 1,4 

11. Kęty - obszar wiejski Miejsko-wiejska Małopolskie 189 1,4 

W % ogólnej liczby wyjeżdżających  
z gminy zamieszkania 

20,01 – i więcej 
5,01 – 20,00 
2,01 – 5,00 
1,01 – 2,00 
1,00 i mniej 
Zjawisko nie wystąpiło 
Katowice 
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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 śląskie. Najbardziej atrakcyjnym rynkiem pracy było województwo mazowieckie, gdzie 
liczba przyjeżdżających ponad 4-krotnie przewyższała liczbę wyjeżdżających. W śląskim wskaź-
nik kształtował się zdecydowanie niżej, ale był wyższy od zanotowanego w 2011 r. i wynosił  
1,09 wobec 1,01 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. Nieza-
leżnie od wartości ilorazu liczonego na poziomie województw, we wszystkich miastach woje-
wódzkich 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  
 

 

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 śląskim odnotowało 36 spośród 189 jednostek administracyj-
nych, tj. 19,0%. Większość w tej grupie (80,6%) stanowiły miasta. Największą wartością ilorazu 
przepływów charakteryzowały się Katowice, gdzie wyniósł on 5,90 (w 2011 r. – 6,86). Wysoki 
iloraz odnotowano również w Bielsku-Białej (4,33 wobec 3,88 w 2011 r.) oraz w Pietrowicach 
Wielkich (4,02 wobec 0,84). 

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

Lokata Gmina  Rodzaj gminy Powiat  Iloraz przepływów 

1. Katowice miejska M. Katowice  5,90 

2. Bielsko-Biała miejska M. Bielsko-Biała 4,33 

3. Pietrowice Wielkie wiejska Raciborski  4,02 

4. Żywiec miejska Żywiecki 3,48 

5. Gliwice miejska M. Gliwice 3,15 

6. Jastrzębie-Zdrój miejska M. Jastrzębie-Zdrój 2,95 

7. Częstochowa miejska M. Częstochowa 2,82 

8. Skoczów - miasto miejsko-wiejska Cieszyński 2,75 

9. Szczekociny - miasto miejsko-wiejska Zawierciański 2,69 

10. Sośnicowice - miasto miejsko-wiejska Gliwicki 2,49 
 
 

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

Największą siłą przyciągania 
charakteryzowały się Katowice, 
gdzie liczba przyjeżdżających 
do pracy była prawie 6-krotnie 
większa od liczby wyjeżdżają-
cych 

Iloraz przepływów związanych 
z zatrudnieniem w wojewódz-
twie śląskim wyniósł 1,09 i sta-
nowił czwartą wielkość w kraju 
po mazowieckim (4,35), dolno-
śląskim (1,27) i wielkopolskim 
(1,23) 
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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 0,03 do 0,12) charakteryzowały gminy i obszary wiej-
skie, gdzie liczba wyjeżdżających pracowników najemnych wielokrotnie przewyższała liczbę 
przyjeżdżających do pracy.  

 

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

Lokata Gmina  Rodzaj gminy Powiat  Iloraz przepływów 

1. Kruszyna wiejska Częstochowski 0,03 

2. Koszarawa wiejska Żywiecki 0,06 

3. Łękawica wiejska Żywiecki 0,10 

4. Koniecpol – obszar wiejski miejsko-wiejska Częstochowski 0,10 

5. Hażlach wiejska Cieszyński 0,11 

6. Krzanowice - obszar wiejski miejsko-wiejska Raciborski 0,11 

7. Zebrzydowice wiejska Cieszyński 0,12 

8. Żarnowiec wiejska Zawierciański 0,12 

9. Irządze wiejska Zawierciański 0,12 

10. Kłomnice wiejska Częstochowski 0,12 
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