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Celem artykułu jest analiza przepływów pracowni
ków w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli miasta Poznania 
w strukturze migracji dobowych. W pierwszej części 
wskazano na znaczenie miasta Poznania i powiatu 
poznańskiego jako wielkiego w skali kraju ośrodka 
gospodarczego, z rynkiem pracy o znaczeniu regio
nalnym i krajowym. Najważniejszy element artykułu 
stanowi identyfikacja głównych kierunków codzien
nych migracji pracowników do Poznania. Ważnym 
zagadnieniem jest także wskazanie roli poszczegól
nych gmin aglomeracji w strukturze dojazdów. Ze 
względu na problemy związane z delimitacją aglo
meracji poznańskiej i poznańskiego obszaru metro
politalnego przeprowadzono klasyfikację danych na 
podstawie istniejącego układu administracyjnego. 

Wprowadzenie1

Wzrost mobilności człowieka związany przede wszystkim 
z rozwojem środków transportu i przejściem społeczeństwa 
w fazę postindustrialną, który – obserwowany w Polsce od 
wielu lat – jest zjawiskiem generującym zmiany w struktu
rach przestrzennych zespołów miejskich. To właśnie aglo
meracje i obszary metropolitalne są miejscem największego 
wzrostu mobilności mieszkańców, a co za tym idzie – to 
tam pojawiają się największe problemy związane z tym 
zjawiskiem. Wraz ze wzrostem mobilności nastąpiło także 
zjawisko zwiększenia częstotliwości i różnorodności kon
taktów międzyludzkich [5]. 

Szczególnie istotnym aspektem mobilności są dojazdy do 
pracy i szkół. Jest to specyficzny typ migracji, charakteryzu
jący się dużą częstotliwością, cyklicznością i zasięgiem prze
strzennym przemieszczeń, który wraz z rozwojem środków 
transportu ciągle się zwiększa. Tego typu przemieszczenia 
zwane są migracjami cyklicznymi, czy wahadłowymi, nato
miast powtarzający się cykl przemieszczeń składający się z czyn
ności powtarzalnych, zrutynizowanych czy obligatoryjnych 
zwany jest bardzo często dzienną ścieżką życia [5]. Przyczyną 
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wzrostu mobilności, oprócz rozwoju środków komunikacji, 
jest także zróżnicowanie przestrzenne poszczególnych funk
cji pomiędzy centrum miasta a obszary peryferyjne oraz dy
namiczny wzrost liczby ludności gmin otaczających duże 
ośrodki miejskie. Szczególnie interesujące jest zagadnienie 
dojazdów do pracy, które są najpowszechniejszym i najbar
dziej cyklicznym typem migracji wahadłowych. 

Bez wątpienia dojazdy do pracy są złożonym zjawiskiem 
i powinny być badane przez przedstawicieli różnych dyscy
plin naukowych [8]. Celem badania dojazdów jest otrzy
manie pełnego obrazu pozwalającego na zrozumienie cało
ści tego masowego i powszechnego zjawiska. W artykule 
skupiono się przede wszystkim na przestrzennym aspekcie 
tego zjawiska.

Metody i obszar badań
Badania poświęcone rozbieżności przestrzennej miejsc pra
cy i miejsc zamieszkania przeprowadzono w Niemczech, 
gdzie zjawisko to zarysowało się bardzo wcześnie. Pierwsze 
badania dojazdów przeprowadzono pod koniec XVIII 
wieku w mieście Altona, które w tym czasie było satelitą 
Hamburga, i w Mannheim w Badeni [1]. Problematyka 
dojazdów codziennych do pracy w Polsce w badaniach roz
winęła się intensywnie na początku lat sześćdziesiątych, 
jednakże w ostatnich dwudziestu latach nie odgrywała 
istotnej roli w badaniach geograficznych i ekonomicznych. 
Przyczyną tego stanu rzeczy był brak wiarygodnych da
nych dotyczących tego zjawiska. Ostatnie istotne studia 
dotyczące tematyki dojazdów do pracy datuje się na lata 
osiemdziesiąte poprzedniego wieku, kiedy to dane zbierane 
były w ramach tzw. spisów kadrowych. Tematyka migracji 
wahadłowych stała się w ostatnich latach ponownie przed
miotem zainteresowania naukowców, jednak ze względu na 
ciągły brak informacji na temat zjawiska nie powstało wiele 
prac z tego zakresu. Ze względu na postępującą suburbani
zację wokół wielkich aglomeracji i wzrost mobilności spo
łeczeństwa dane dotyczące dojazdów stały się bardzo istot
ne dla urzędników, polityków czy urbanistów dla celów 
planistycznych. Dzięki badaniu przepływu osób możliwe 
jest lepsze planowanie przestrzenne czy tworzenie lepszych 
programów strategicznych metropolii, co powinno skut
kować stworzeniem aglomeracji przyjaznej mieszkańcom. 
Efektami takich prac mogłoby być udrożnienie starych lub 
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stworzenie nowych systemów komunikacyjnych, czy też 
uruchamianie nowych terenów pod inwestycje, szczególnie 
przy lokalizowaniu zakładów pracy. Dzięki badaniu prze
pływów możliwe jest zatem uchwycenie trendów rozwoju 
aglomeracji, co może skutkować lepszym rozwojem obsza
ru zurbanizowanego. 

Podstawowy problem w badaniu przepływów dobowych 
stanowi dostęp do danych. Dane wykorzystane w niniejszej 
pracy pochodzą z roku �006 i stanowią pierwszą od wielu lat 
próbę przedstawienia zjawiska dojazdów do pracy. Ze wzglę
du na metodykę badania oraz jego eksperymentalny charak
ter wartości liczbowe należy traktować jako szacunkowe. 
Mocną stroną danych jest fakt, że nie zostały one zebrane 
w ramach spisu powszechnego, lecz pochodzą z urzędów 
skarbowych i systemu POLTAX. Dzięki temu możemy uwa
żać je za wiarygodne. W przypadku badania przepływu osób 
za pomocą tego systemu za osobę dojeżdżającą do pracy 
uważa się taką, która pracuje w gminie innej niż jego gmina 
zamieszkania, oraz ponosi dodatkowe koszty uzyskania przy
chodu z tytułu dojazdów. Istotną wadą systemu jest fakt, że 
uwzględnia on jedynie osoby pracujące na umowę o pracę, co 
sprawia, że mogą być one obarczone błędem. Niewątpliwie 
jednak publikacja danych z zakresu dojazdów do pracy w Polsce 
po wielu latach przerwy zasługuje na uznanie. 

Rola codziennych dojazdów do pracy jako ważnego 
wskaźnika rozwoju społecznogospodarczego będzie bez 
wątpienia rosła. Dużą szansę na rozwój tej tematyki stano
wi postęp w dziedzinie technik łączności. Już dziś mówi się 
o potencjalnym wykorzystaniu nadajników GPS lub kart 
sim telefonów komórkowych do badania tego zjawiska. 
Szansą na uzyskanie aktualnych danych dotyczących dojaz
dów codziennych do pracy będzie także spis powszechny 
�011 roku, który według zapowiedzi ma zawierać także 
pytania dotyczące migracji wahadłowych. Jest zatem duża 
szansa na rozwój tego obszaru badań w Polsce w najbliż
szym czasie.

Decydując się na wybór obszaru badań, konieczne jest 
przede wszystkim sprecyzowanie pojęcia aglomeracji i ob
szaru metropolitalnego. Jedną z najczęściej spotykanych 
definicji w literaturze fachowej określającej miasto i teren 
otaczający jest region miejski (city-region). Jest to obszar 
obejmujący miasto centralne oraz jego strefę podmiejską, 
dla której miasto pełni rolę miejsca pracy i usług. City-region 
uważany jest za odpowiednią koncepcję do opisywania mo
nocentrycznych regionów miejskich liczących do 500 tysię
cy [4] lub 1 miliona mieszkańców [10]. Koncepcja regionu 
miejskiego często służy budowie jednostek statystycznych 
w celu analizy porównawczej [6]. Pojęciem pochodnym jest 
funkcjonalny region miejski (functional urban region), który 
nawiązuje do koncepcji ekonomicznego regionu węzłowe
go, z silnym ośrodkiem przemysłowousługowym jako cen
trum układu [7]. Region reprezentuje pewną fazę rozwoju 
społeczeństwa, a podział regionalny wykazuje nieustanną 
transformację [3]. Definicja obszaru metropolitalnego we
dług Markowskiego i Marszała [9] jest jakościowo różna od 
pozostałych pojęć (aglomeracja, zespół miejski itp.). Według 
autorów jest to jednostka funkcjonalna tworzona przez 

duży, złożony i spójny funkcjonalnie zespół miejski, które
go istotną cechą jest występowanie funkcji metropolital
nych, a także powiązań funkcjonalnych. Kaczmarek [6] 
modyfikuje tę definicję i obszarem metropolitalnym nazy
wa duży, wewnętrznie złożony układ osadniczy, którego 
istotną cechą jest występowanie funkcji metropolitalnych 
i relacji funkcjonalnych, wiążący układ w spójną terytorial
nie i rozwiniętą pod względem społeczno–gospodarczym 
całość. 

Delimitacja obszaru badań codziennych migracji pra
cowników stanowi szczególny problem w przypadku aglo
meracji poznańskiej. W polskim prawodawstwie nie istnie
je żaden akt normatywny stanowiący istnienie obszarów 
metropolitalnych. Jedyna forma współpracy opiera się na 
dobrowolnych związkach gmin, które chcąc skutecznie wy
konywać zadania o zasięgu aglomeracyjnym, mogą taki 
związek stworzyć. Istnieje bardzo wiele opracowań delimi
tujących obszary metropolitalne, różniących się między 
sobą sposobem prowadzenia badań, których rezultaty są 
rozbieżne. Jak zauważa Budzynowska [�], granice obsza
rów metropolitalnych są niejednoznaczne, ograniczone ba
rierami fizycznymi, prawnymi i innymi, a ich strefa ze
wnętrzna jest różnie wykształcona, dlatego też powstaje 
problem ich delimitacji. Ponieważ obszary metropolitalne 
to złożone jednostki przestrzenne, w zasadzie niemożliwe 
jest wydzielenie takiego obszaru za pomocą jednego kryte
rium czy wskaźnika. 

Bardzo wiele badań wskazuje rolę dojazdów do pracy 
jako podstawowego czynnika delimitacji obszarów metro
politalnych. W Stanach Zjednoczonych podstawowymi 
kryteriami delimitacji Standard Metropolian Statistical Area 
są właśnie dojazdy do pracy i odsetek zatrudnionych poza 
rolnictwem [6]. Co więcej, w Wielkiej Brytanii Standard 
Metropolitan Labour Areas wyznacza się tylko na podstawie 
dojazdów do pracy [10]. Wydaje się zatem, że jedynym sa
modzielnym kryterium, według którego można byłoby po
kusić się o wydzielenie obszaru metropolitalnego, jest właś
nie wielkość codziennych dojazdów do pracy, szkół czy 
usług. Niestety, ze względu na dużą trudność w uzyskaniu 
takich danych przez polskie instytucje statystyczne, bardzo 
często opracowania dotyczące delimitacji obszarów metro
politalnych pomijają tę kwestię. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w artykule 
identyfikuje się aglomerację poznańską jako miasto Poznań 
i powiat poznański, natomiast do poznańskiego obszaru 
metropolitalnego zalicza miasto Poznań, powiat poznański 
i powiaty przyległe do powiatu poznańskiego. W związku 
z tym dokładnej analizie dojazdów do pracy poddano mia
sto Poznań i gminy tworzące powiat poznański oraz powia
ty otaczające aglomerację poznańską. Wybór tych jedno
stek warunkował przede wszystkim potencjał miasta 
Poznania jako silnego ośrodka regionalnego, który najin
tensywniej oddziałuje na ten obszar. Ze względu na nie
wielkie znaczenie dojazdów do pracy spoza regionu Wielko
polski zagadnienia tego w opracowaniu nie uwzględniono. 
Znaczącą role ponadregionalną w kwestii dojazdów co
dziennych do pracy w Polsce odgrywa jedynie Warszawa. 
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Ponieważ największe przepływy ludności związane z dojaz
dami dokonują się pomiędzy powiatem poznańskim i mia
stem Poznań, autor przeanalizował najszczegółowiej relacje 
wewnątrz aglomeracji.

Miasto Poznań na tle innych miast Polski
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 
w Polsce w �006 roku �,3 miliona osób pracowało w innej 
gminie niż miejsce zamieszkania, tj. �5% ogółu pracow
ników najemnych. Jest to liczba podobna do danych z lat 
osiemdziesiątych. Okres lat dziewięćdziesiątych związany 
z transformacją gospodarczą skutkował zmniejszeniem 
liczby migracji wahadłowych. Wzrost liczby mieszkańców 
gmin podmiejskich oraz rozwój środków transportu sprawi
ły, że obecnie liczba osób dojeżdżających do pracy rośnie. 

Spośród polskich województw w �006 roku najwięcej 
osób dojeżdżało do pracy w województwie śląskim, wiel
kopolskim, mazowieckim i małopolskim (rys. 1). Ana
lizując strukturę dojazdów według polskich miast, uwagę 
zwraca szczególnie liczba osób dojeżdżających codziennie 
do Warszawy, która wynosiła ponad 165 tysięcy. Drugim 
największym ośrodkiem dojazdów do pracy były Katowice, 
które stanowią centrum Górnośląskiego Okręgu Przemy
słowego. Miasto analizowane – Poznań –znalazło się na 
trzeciej pozycji pod względem liczby osób dojeżdżających 
codziennie do pracy ex aequo z Krakowem, z liczbą ponad 
60 tysięcy osób codziennie. Wyniki te wskazują, że Poznań 
jest największym rynkiem pracy w zachodniej Polsce, 
a o sile ekonomicznej miasta świadczą przede wszystkim 
drugi najwyższy wskaźnik PKB w kraju (po Warszawie) 
i najniższa w Polsce stopa bezrobocia. Miasto zawsze sta
nowiło silny ośrodek migracji wahadłowych, już w latach 
sześćdziesiątych było piątym największym miejscem mi
gracji codziennych (Lijewski, 1967). W chwili obecnej 
w aglomeracji poznańskiej następują najintensywniejsze 
procesy suburbanizacji w kraju, czego efektem jest pro
gnozowany wysoki wzrost liczby osób migrujących wa
hadłowo. Bardzo charakterystycznym wskaźnikiem dla 
miasta Poznania jest najwyższa spośród wielkich polskich 
miast liczba osób wyjeżdżających do pracy do innych 
gmin. Wynika ona przede wszystkim z najmniejszego 
zróżnicowania gospodarczego miasta centralnego i gmin 
aglomeracji. W przypadku aglomeracji poznańskiej moż
na stwierdzić, że jej obszar jest najbardziej spójny spośród 
wszystkich aglomeracji w kraju. Bardzo wiele nowych 
wielkich zakładów pracy lokuje się przy granicy miasta, 
w gminach ościennych położonych przy najważniejszych 
szlakach komunikacyjnych. W najbliższych latach pro
gnozuje się zwiększenie liczby miejsc pracy w gminach 
podpoznańskich kosztem pewnej liczby miejsc w mieście 
centralnym. Dane dotyczące migracji dobowych wskazują 
ponadto, że mieszkańcy Poznania, w porównaniu do miesz
kańców innych wielkich polskich miast, są (w liczbach 
bezwzględnych) osobami najbardziej mobilnymi. Saldo 
migracji w Poznaniu, podobnie jak w przypadku innych 
wielkich polskich miast, jest wybitnie dodatnie i wynosi 
ponad 47 tysięcy osób (tab. 1). 

dojazdy do pracy w poznańskim obszarze metropolitalnym
Miasto Poznań stanowi jeden z najsilniejszych ośrodków ma
kroregionalnych w Polsce. W wielu publikacjach naukowych 
(np. ranking NORDEA METROX �009) miasto i aglo
meracja jest klasyfikowana na drugim miejscu pod wzglę
dem rozwoju społecznogospodarczego w kraju. Pozycja ta 
jest rezultatem wielu czynników, wśród których najczęściej 
podkreśla się przedsiębiorczość mieszkańców aglomeracji. 
Stanowi też ona ogromny rynek pracy, co jest bezpośrednią 
przyczyną codziennych migracji pracowników.

Analizując strukturę przestrzenną dojazdów do pracy, 
należy stwierdzić, że miasto Poznań jest przede wszystkim 
celem migracji codziennych dla mieszkańców środkowej 
części regionu Wielkopolski. Przyjazdy pracowników z in
nych województw występują bardzo rzadko, a główną 
przyczyną tego stanu jest duża powierzchnia województwa. 
Liczba pracowników najemnych dojeżdżających do Poznania 
zależy przede wszystkim od odległości miejsca zamieszka
nia do miasta głównego, liczby i częstotliwości połączeń 
komunikacyjnych, a także od szeroko rozumianego pozio
mu rozwoju gmin macierzystych osób dojeżdżających. 
Szczególnie istotnym wskaźnikiem jest poziom bezrobocia 
w gminie, który w dużym stopniu warunkuje konieczność 
przemieszczenia się osób do miasta centralnego. 

Rys. 1. Odpływ, napływ i saldo migracji do pracy w największych polskich miastach
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [12]

Odpływ, napływ i saldo migracji wahadłowych  
w największych polskich miastach

Lp. Miasto Wyjazdy Dojazdy Saldo

1 Warszawa 12 808 167 407 154 599

2 Katowice 11 936 104 228 92 292

3 Kraków 8 855 61 863 53 008

4 Poznań 14 209 61 488 47 279

5 Wrocław 6 836 41 845 35 009

6 Łódź 8 934 31 967 23 033

7 Gdańsk 12 250 30 744 18 494

8 Szczecin 3 617 15 338 11 721

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [12]

Tabela 1
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Na podstawie analizy danych udziału liczby osób przyjeż
dżających do pracy do Poznania w liczbie zatrudnionych w gmi
nie zamieszkania (rys. �) można wywnioskować, że najwięcej 
osób dojeżdża do pracy do Poznania z terenu powiatu po
znańskiego. W zdecydowanej większości gmin powiatu licz
ba osób dojeżdżających przewyższa �0% ogółu zatrudnio
nych w gminie. Jednostki te leżą blisko granicy miasta i są 
z nim bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Bardzo 
istotne jest również postępujące zróżnicowanie funkcjonalne 
miasta głównego (które zawsze stanowiło podstawowe miej
sce pracy mieszkańców aglomeracji) oraz gmin, w których 
mieszkańcy coraz chętniej budują swoje domy. Rokrocznie 
około 4 tysięcy osób przeprowadza się z Poznania do gmin 
ościennych, czego skutkiem jest lawinowy wzrost osób do
jeżdżających do pracy do Poznania. Dane te identyfikują 
aglomerację poznańską jako obszar o najintensywniejszych 
procesach suburbanizacyjnych w Polsce. Interesujące wyniki 
przynoszą dane dotyczące udziału mieszkańców miasta 
Poznania wyjeżdżających do pracy do innych gmin (rys. 3). 
Mimo iż wartości nie są duże, warto zaznaczyć, że coraz wię
cej osób mieszkających w Poznaniu pracuje w gminach gra
niczących z miastem. Szczególnie intensywnie rośnie liczba 
miejsc pracy w jednostkach położonych przy głównych szla
kach komunikacyjnych (pierwszy pierścień gmin wokół 
Poznania). Jest to dowód na spójny rozwój aglomeracji, w któ
rej różnica w poziomie rozwoju pomiędzy miastem central
nym a gminami ościennymi się zaciera.

Dużą liczbę osób dojeżdżających odnotowuje się także z te
renu gmin leżących poza powiatem poznańskim w odległości 
do 50 kilometrów od Poznania. Najczęściej są to gminy z po
wiatów: szamotulskiego, nowotomyskiego, kościańskiego, 
średzkiego, wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, wągrowieckiego 
i obornickiego. Wysokim udziałem osób przyjeżdżających do 
Poznania cechują się przede wszystkim gminy leżące na szla
kach łączących Poznań z miastami powiatowymi. Silna pozy
cja miasta centralnego widoczna jest także w wynikach badań 
migracji pracowników w powiatach okólnych. Każdy z bada
nych powiatów graniczących z powiatem poznańskim ma 
ujemne saldo migracji pracowniczych (rys. 4, tab. �). Naj
wyższe wartości dotyczą powiatu gnieźnieńskiego, kościań
skiego i szamotulskiego (ponad 4 tysiące osób). Należy zazna
czyć jednak, że zdecydowanie największe przepływy występu
ją pomiędzy miastem centralnym a powiatem poznańskim. 
Miasto Poznań niewątpliwie oddziałuje także na powiaty gra
niczące z powiatem ziemskim (czego rezultatem jest ujemne 
saldo migracji w tych jednostkach), jednak nie są to wartości 
duże. Chcąc określić faktyczny zasięg oddziaływania miasta 
Poznania, konieczne są dokładniejsze studia na poziomie 
gmin. Analizując strukturę dojazdów pracowniczych do Poz
nania, odnotowuje się także udział pracowników z gmin po
łożonych w znacznej odległości od miasta (spoza drugiego 
pierścienia powiatów, powyżej 50 kilometrów od miasta), 
którzy ze względu na dużą stopę bezrobocia w gminie i dobre 
połączenia komunikacyjne z Poznaniem decydują się na co
dzienne dojazdy do pracy do stolicy regionu. Pod tym wzglę
dem wyróżniają się gminy powiatu jarocińskiego, między
chodzkiego i czarnkowskotrzecianeckiego. 

O silnej pozycji powiatu poznańskiego jako miejsca pracy 
świadczą przede wszystkim wartości dojazdów do pracy 
w ramach tej jednostki administracyjnej (rys. 5, tab.3). Mimo 
że saldo migracji jest ujemne, z powiatu dojeżdża do pracy 
ponad 38 tysięcy osób dziennie. Biorąc pod uwagę, że wyjaz
dy do pracy z Poznania dotyczą tylko około 14 tysięcy osób, 
należy stwierdzić, że już sam powiat bardzo mocno oddziału
je na powiaty przyległe. Jest to kolejny dowód na siłę całej 
aglomeracji poznańskiej. Wyniki badań wskazują także, że 
najważniejsze relacje dotyczące migracji pracowników w aglo
meracji zachodzą na dwóch poziomach: Poznań – powiat po
znański i powiat poznański – powiaty otaczające powiat 
ziemski, natomiast w trzeciej kolejności dopiero relacje 
Poznań – powiaty wokół aglomeracji. Można zatem pokusić 
się o stwierdzenie, że potencjał aglomeracji to potencjał mia
sta Poznania i powiatu poznańskiego. Niewątpliwie siłę tego 
regionu wzmacnia także kilka gmin należących administra
cyjnie do powiatów leżących poza aglomeracją. 

Rys. 2. Udział przyjeżdżających do pracy do Poznania w liczbie zatrudnionych 
w gminie zamieszkania w województwie wielkopolskim
Źródło: GUS [12]

Rys. 3. Udział mieszkańców Poznania wyjeżdżających do pracy do gmin 
w województwie wielkopolskim w liczbie zatrudnionych w Poznaniu
Źródło: GUS [12]
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Różne wartości migracji pracowniczych gmin powiatu 
poznańskiego i miasta Poznania wynikają przede wszyst
kim ze zróżnicowania funkcjonalnego poszczególnych 
jednostek, ich poziomu rozwoju i charakteru. Gminy po
wiatu, pomimo aktualnie zachodzących procesów spo
łeczno–gospodarczych, nadal w sposób zdecydowany róż
nią się między sobą. Zróżnicowanie przestrzenne terenu 
i działalność władz samorządowych w ostatnich dwudzie
stu latach jest główną przyczyną zróżnicowania liczby 
miejsc pracy w gminach, a co za tym idzie – liczby osób 
do pracy dojeżdżających. Do dziś funkcjonują gminy 
o charakterze typowo rolniczym (Kleszczewo), czy rezy
dencjalnym (Puszczykowo). Na tle jednostek powiatu po
znańskiego w przepływach pracowników wyróżnia się 
przede wszystkim gmina Tarnowo Podgórne, która posia
da wybitnie dodatnie saldo migracji dobowych. Jest to 
w ciągu ostatnich lat najdynamiczniej rozwijająca się gmi
na aglomeracji, położona przy szlaku drogowym Warszawa 
–Berlin, która dzięki bliskości Poznania i dobrej dostęp
ności komunikacyjnej stała się drugim, obok miasta głów

nego, ośrodkiem dojazdów. W gminie zainwestowały 
wielkie światowe koncerny, czego efektem było także 
zwiększenie liczby miejsc pracy, wzrost dochodów i pod
niesienie stopy życiowej mieszkańców. Dodatnie saldo mi
gracji odnotowują także inne gminy położone przy głów
nych szlakach drogowych, takie jak Kórnik, Suchy Las, 
Stęszew czy Komorniki. Do tego grona można zaliczyć 
także Puszczykowo. Ponadto prognozuje się duży wzrost 
inwestycji, a co za tym idzie miejsc pracy w gminach ta
kich jak Kleszczewo, Dopiewo czy Kostrzyn, położonych 
przy budowanych obecnie drogach ekspresowych. Naj
wyższe saldo ujemne cechuje gminy silnie powiązane od 
wielu lat z Poznaniem, posiadające z nim dobre połączenia 
komunikacyjne i leżące (za wyjątkiem Kórnika) na wschód 
od miasta. Związane jest to z dużą koncentracją przemy
słu na wschodnim brzegu Warty. Biorąc pod uwagę liczbę 
osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych gminach, 
duże dojazdy pracownicze cechują gminy położone na 
północny wschód od Poznania (Czerwonak, Murowana 
Goślina). Wskaźnik wyjazdów do pracy (rys. 6) przyjmuje 
najniższe wartości w Poznaniu, a także w gminie Tarnowo 
Podgórne, Suchy Las i Puszczykowie. Również wartości 
wskaźnika dojazdów do pracy w przeliczeniu na liczbę 
osób w wieku produkcyjnym (rys. 7) są w dużej mierze 
odzwierciedleniem wskaźnika salda migracji. Najwyższe 
wartości dojazdów przypadają na gminę Tarnowo Pod
górne, Suchy Las i Kórnik. Najniższe wartości wskaźnika 
dojazdów cechują Luboń, który jako miasto przemysłowe 
miał przez ostatnie dwadzieścia lat największe problemy 
gospodarcze, i oddalone od serca aglomeracji gminy Kos
trzyn i Pobiedziska. Interesującym wskaźnikiem jest tak
że iloraz przepływów, czyli stosunek liczby osób dojeżdża
jących i wyjeżdżających. Wskaźnik przyjmuje wartości 
powyżej 1 dla gmin z dodatnim saldem migracji (na tym 
tle szczególnie wyróżnia się Poznań i Tarnowo Podgórne). 
Najniższy iloraz przepływu mają gminy leżące na północ
nym wschodnie aglomeracji Rokietnica i Luboń.

Rys. 4. Odpływ, napływ i saldo migracji do pracy w Poznaniu, powiecie poznańskim 
i powiatach przyległych
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [12]

Odpływ, napływ i saldo migracji do pracy w Poznaniu,  
powiecie poznańskim i powiatach przyległych

Lp. Powiat Wyjazdy Dojazdy Saldo

1 Gniezno 11 056 6 635 –4 421

2 Września 8 079 5 982 –2 097

3 Godzisk Wielkopolski 5 808 4 054 –1 754

4 Kościan 10 348 5 369 –4 979

5 Nowy Tomyśl 9 031 6 546 –2 485

6 Wągrowiec 4 082 1 925 –2 157

7 Oborniki Wielkopolskie 5 104 3 602 –1 502

8 Śrem 7 821 5 458 –2 363

9 Szamotuły 10 081 5 832 –4 249

10 Środa Wielkopolska 5 668 3 614 –2 054

11 Powiat poznański 42 893 38 828 –4 065

12 Poznań 14 209 61 488 47 279

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [12]

Rys. 5. Odpływ, napływ i saldo migracji do pracy w Poznaniu i gminach powiatu poznańskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [12]



TransporT miejski i regionalny 07-08 2011

��

Podsumowanie
Dojazdy do pracy bez wątpienia nie są zjawiskiem nowym, 
jednakże biorąc pod uwagę obecną intensywność tych pro
cesów w polskich aglomeracjach, konieczne jest bliższe 
przyjrzenie się tej problematyce. Zjawisko dojazdów jest 
elementem generującym inne procesy zachodzące w sy
stemach społecznogospodarczych, z tego względu powin
no się ono znajdować pod stałą obserwacją naukowców. 
Szczególnie istotna jest ekonomiczna rola dojazdów – po
wiązania z rynkiem pracy, szczególnie w ujęciu aglomera
cyjnym.

Zjawisko dojazdów do pracy ma skutki zarówno pozy
tywne, jak i negatywne. Bez wątpienia największą wadą do
jazdów do pracy jest generowanie dodatkowego ruchu ko

Odpływ, napływ i saldo migracji do pracy w Poznaniu i gminach powiatu poznańskiego

Lp. Gmina Liczba osób w wieku  
produkcyjnym Wyjazdy Dojazdy Saldo Wskaźnik  

wyjazdów
Wskaźnik  
dojazdów

Iloraz  
przepływów

1 Luboń 17 789 4 324 1 640 –2 684 243 92 0,38

2 Puszczykowo 6 093 1 093 1 323 230 179 217 1,21

3 Buk 7 663 1 731 1 157 –574 226 151 0,67

4 Czerwonak 16 800 4 389 3 000 –1 389 261 179 0,68

5 Dopiewo 9 469 1 936 1 515 –421 204 160 0,78

6 Kleszczewo 3 561 758 394 –364 213 111 0,52

7 Komorniki 9 832 2 059 2 361 302 209 240 1,15

8 Kostrzyn 10 046 2 499 991 –1 508 249 99 0,40

9 Kórnik 11 724 2 396 3 337 941 204 285 1,39

10 Mosina 16 684 3 774 2 258 –1 516 226 135 0,60

11 Murowana Goślina 10 743 2 719 1 152 –1 567 253 107 0,42

12 Pobiedziska 10 636 2 311 648 –1 663 217 61 0,28

13 Rokietnica 6 366 1 343 634 –709 211 100 0,47

14 Stęszew 9 030 2 002 2 061 59 222 228 1,03

15 Suchy Las 9 295 1 694 2 475 781 182 266 1,46

16 Swarzędz 27 541 6 075 5 507 –568 221 200 0,91

17 Tarnowo Podgórne 12 602 1 790 8 375 6 585 142 665 4,68

18 Poznań 379 394 14 209 61 488 47 279 37 162 4,33

Powiat poznański 195 874 42 893 38 828 –4 065 219 198 0,91

wskaźnik wyjazdów = liczba osób wyjeżdżających / liczba osób w wieku produkcyjnym * 1000
wskaźnik dojazdów = liczba osób dojeżdżających / liczba osób w wieku produkcyjnym * 1000
iloraz przepływów = liczba osób przyjeżdżających / liczba osób wyjeżdżających

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS[12]

Rys. 6. Wskaźnik wyjazdów do pracy w Poznaniu i gminach powiatu poznańskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [12]

Rys. 7. Wskaźnik dojazdów do pracy w Poznaniu i gminach powiatu poznańskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [12]

Rys. 8. Iloraz przepływów w Poznaniu i gminach powiatu poznańskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [12]
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munikacyjnego, co, biorąc pod uwagę istniejącą w aglomera
cji infrastrukturę drogową, prowadzi do wzrostu kongestii 
komunikacyjnej i skutkuje negatywnie na jakość życia miesz
kańców. Negatywnym skutkiem dojazdów jest też wyższy 
koszt uzyskania przychodów oraz udowodniona naukowo 
niższa efektywność pracowników (częstsze absencje w pracy, 
zmęczenie pracowników). Istnieją także jednak pozytywne 
rezultaty dojazdów. Przede wszystkim dojazdy do pracy są 
elementem łagodzącym nierównomierny rozkład przestrzen
ny miejsc pracy. Dodatkowo duża mobilność mieszkańców 
jest dowodem na elastyczność mieszkańców, którzy potrafią 
się dostosować do wielu sytuacji życiowych. 

Dojazdy do pracy są przede wszystkim elementem łą
czącym funkcjonalnie obszar aglomeracji. W przypadku 
aglomeracji poznańskiej, którą autor utożsamia z miastem 
Poznań i powiatem poznańskim, powiązania te są bardzo 
silne. Dostrzec można także wyraźne związki powiatu po
znańskiego z gminami powiatów sąsiednich. Chcąc doko
nać próby delimitacji poznańskiego obszaru metropolital
nego na podstawie kryterium dojazdów do pracy, należa
łoby stwierdzić, że w granicach POM powinny znaleźć się 
wszystkie gminy, których udział pracowników dojeżdża
jących do miasta centralnego wynosi ponad 10% ogółu 
zatrudnionych w gminie zamieszkania. Szczególnie za
uważalne jest uzupełnianie się poznańskiego i powiatowe
go rynku pracy. Dowodem na to jest niska stopa bezrobo
cia, oscylująca w obu przypadkach wokół wartości bezro
bocia strukturalnego (3% w �009 r.). Sprawia to, że miej
scem atrakcyjnym dla osób chcących się osiedlić w Poznaniu 
jest także powiat poznański. Na terenie powiatu poznań
skiego tworzą się również nowe rynki pracy. Przykładem 
może być silna pozycja gminy Tarnowo Podgórne i rosną
ca rola gminy Suchy Las oraz Kórnik. Niesie to za sobą 
wiele pozytywnych aspektów, m.in. zwiększenie zróżnico
wania funkcjonalnego gmin oraz dekoncentrację ruchu 
komunikacyjnego i zmniejszenie kongestii komunikacyj
nej w Poznaniu. 

Struktura dojazdów do pracy wskazuje na silną pozycję 
gospodarczą aglomeracji poznańskiej w kraju. Wraz ze 
wzrostem procesów suburbanizacji liczba dojazdów do pra
cy wewnątrz aglomeracji prawdopodobnie się zwiększy. 
W celu dalszego rozwoju społeczno–gospodarczego obsza
ru oraz wzrostu poziomu życia konieczne jest spójne plano
wanie strategiczne, które przyczyni się do jak najefektyw
niejszego rozlokowania nowych zakładów pracy w aglome
racji. Pozwoli to w jeszcze wyższym stopniu skoordynować 
działania zmierzające do rozwiązania istniejących proble
mów wynikających z dużej liczby migracji w ruchu dobo
wym, co przyczyni się do rozwoju aglomeracji. 

Intensywność dojazdów do pracy i wynikające z niej 
problemy były jednym z głównych przyczyn integracji 
gmin podpoznańskich i utworzenia Stowarzyszenia Metro
polia Poznań. Członkami stowarzyszenia są: miasto Poznań, 
16 gmin powiatu poznańskiego oraz 4 gminy spoza powia
tu (Oborniki Wielkopolskie, Skoki, Szamotuły, Śrem). 
Efektem współpracy jest przygotowana przez Centrum 
Badań Metropolitalnych w Poznaniu i przejęta przez gminy 

stowarzyszenia Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 
W ramach przygotowanych osi i programów strategicz
nych uwzględniono wiele elementów, które wpływają na 
wielkość i kierunek przemieszczeń dobowych. W strategii 
zapisano m.in. potrzebę uruchomienia kolei metropolital
nej, łączącej Poznań z ośrodkami subregionalnymi, oraz in
tegrację komunikacji publicznej w aglomeracji. Głównym 
celem tych zapisów jest zwiększenie roli transportu pub
licznego w strukturze przewozów, szczególnie w aspekcie 
codziennych dojazdów do pracy i szkół. Zaproponowano 
także stworzenie spójnej wizji zagospodarowania prze
strzennego metropolii w celu zapewnienia zrównoważone
go i trwałego rozwoju.

Dzięki dostrzeżeniu problemu codziennych dojazdów 
do pracy przez polityków jest szansa, że planowanie prze
strzenne w aglomeracjach i obszarach metropolitalnych 
będzie prowadzone w sposób spójny. Bardzo istotnym za
gadnieniem dziś wydaje się być nie tylko konieczność bu
dowy nowej infrastruktury transportowej, ale również 
potrzeba takiego planowania przestrzennego, które nie 
będzie skutkowało generowaniem dodatkowego ruchu 
komunikacyjnego. Duży wpływ na wielkość dojazdów 
pracowniczych może mieć redystrybucja miejsc pracy. 
Spowoduje ona zmniejszenie kongestii komunikacyjnej, 
a także wpłynie korzystnie na rozwój całego obszaru me
tropolitalnego.
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