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 Badani to dorośli w wieku produkcyjnym: kobiety  do 59 roku życia 
i mężczyźni do 64 lat.  

 Respondenci byli losowani w każdym powiecie województwa 
lubelskiego. Cała próba obejmuje 3000 osób i jest 
reprezentatywna zarówno dla województwa, jak i poszczególnych 
powiatów. 

 Badanie było realizowane od kwietnia do czerwca 2010 



Mobilnośd związana z pracą  
Dojazdy do pracy 

Czy Pana(i) miejsce pracy znajduje się: 
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w tej  

miejscowości 

w innej miejscowości  
na terenie tego  

samego powiatu 

w innym powiecie obecnego 
 województwa lubelskiego 

w miejscowości znajdującej się 
 obecnie w innym województwie 

 w Polsce 

poza granicami kraju 2% 1% 

71% 21% 

5% 
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Dojazdy do pracy w ujęciu przestrzennym 
Powiaty, których najwięcej mieszkaoców 

pracuje poza ich granicami 
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10%-14% 

Powyżej 15% 

bialski 

radzyński 

łukowski 

Biała Podlaska 

lubartowski 

parczewski 

włodawski 

puławski 

opolski 

kraśnicki 

janowski 

lubelski 

Lublin 

świdnicki 

łęczyński 

Chełm 

chełmski 

krasnostawski 

hrubieszowski 

tomaszowski 
biłgorajski 

Zamość 

zamojski 

rycki 

Obszary przyciągające najwięcej pracowników 
z innych powiatów województwa lubelskiego 

bialski 

radzyński 

łukowski 

Biała Podlaska 

lubartowski 

parczewski 

włodawski 

puławski 

opolski 

kraśnicki 

janowski 

lubelski 

Lublin 

świdnicki 

łęczyński 

Chełm 

chełmski 

krasnostawski 

hrubieszowski 

tomaszowski 
biłgorajski 

Zamość 

zamojski 

rycki 

Poniżej 10% 

5%-10% 

Powyżej 10% 

Poniżej 5% 
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Profil mobilnych pracowników 

Porównanie osób najbardziej mobilnych do ogółu pracujących 

44% 

28% 

4% 

6% 

56% 

72% 

28% 

41% 

44% 

36% 

24% 

17% 

Kobieta Mężczyzna 

Ogół pracujących 

Osoby dojeżdżające 

do pracy poza granice 

swojego powiatu 

Ogół pracujących 

Osoby dojeżdżające 

do pracy poza granice 

swojego powiatu 

50–64 18–24 25–34 35–49 
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Grupa zawodowa a miejsce pracy 

Odsetek badanych pracujących: 

95 

80 

55 

52 

56 

4 

18 

26 

35 

32 

1 

2 

11 

8 

10 

8 

5 

2 

w miejscowości 

zamieszkania 

w innej 

miejscowości 

swojego powiatu 

w innym 

powiecie 

województwa 

lubelskiego 

poza 

województwem 

lubelskim 

Rolnicy 

Przedstawiciele władz publicznych,  

wyżsi urzędnicy i kierownicy 

Robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy 

Operatorzy i monterzy  

maszyn i urządzeń 

Pracownicy przy  

pracach prostych 

Grupa zawodowa: 
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Wpływ mobilności na dochody 

Lokalizacja miejsca pracy a dochody 

do 

1000 zł 

od 1001 

do 1450 zł 

od 1451 

do 2000 zł 

powyżej 

2000 zł 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 
w miejscowości 
zamieszkania 

w innej 
miejscowości 
swojego powiatu 

w innym 
powiecie 
województwa 
lubelskiego 

w innym 
województwie 
w Polsce 
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Gotowość do podjęcia/zmiany pracy 

w zależności od jej lokalizacji 

63% 

50% 

26% 

14% 

13% 

94% 

73% 

38% 

23% 

29% 

pracujący 

bezrobotni 

Poza granicami kraju 

W tej miejscowości 

W innej miejscowości na terenie 

tego samego powiatu 

W innym powiecie obecnego 

województwa lubelskiego 

W miejscowości znajdującej się obecnie 

w innym województwie, w Polsce 
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Czas dojazdu do pracy a gotowość do jej podjęcia 

Czy zgodził(a)by się Pan(i) na pracę,  

jeśli czas dojazdu do pracy wynosiłby codziennie: 

71% 

34% 

7% 

89% 

47% 

13% 

65% 

31% 

6% 

0,5-1 godziny w jedną stronę 

1-2 godziny w jedną stronę 

powyżej 2 godzin w jedną stronę 

pracujących 

bezrobotnych 

badanych ogółem  

Odsetki odpowiedzi  
twierdzących: 
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Skłonność do mobilności cyrkulacyjnej 

Czy zgodził(a)by się Pan(i) na pracę wymagającą wyjazdów: 

Odsetki odpowiedzi  
twierdzących: 

pracujących 

bezrobotnych 

badanych ogółem  

12% 

7% 

10% 

5% 

8% 

30% 

23% 

25% 

17% 

22% 

14% 

9% 

11% 

7% 

10% 

na cały tydzień roboczy 

z możliwością powrotów 

tylko na weekendy 

do oddalonych miejscowości w kraju 

na dłuższe okresy z możliwością 

powrotów tylko raz na miesiąc 

za granicę na dłuższe okresy 

z możliwością powrotów 

tylko raz na miesiąc 

na dłuższe okresy do miejscowości 

położonych w kraju z możliwością 

powrotów rzadziej niż raz na miesiąc 

za granicę na dłuższe okresy 

z możliwością powrotów 

rzadziej niż raz na miesiąc 
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Skala migracji wewnętrznych  

oraz międzyregionalnych 
Pochodzenie mieszkańców województwa lubelskiego 

53% 

12% 

21% 

10% 

4% 

Rdzenni mieszkańcy,  

którzy spędzili w tej 

samej miejscowości  

całe życie  

Rdzenni mieszkańcy, którzy 

w dorosłym życiu mieszkali 

przez co najmniej pół roku 

poza swoją miejscowością Mieszkańcy pochodzący  

z innej miejscowości tego 

samego powiatu 

Mieszkańcy pochodzący  

z innego powiatu 

województwa lubelskiego 

Mieszkańcy pochodzący  

z innego województwa  

w Polsce  

65% 

31% 
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Przyczyny migracji do regionu  

i migracji wewnętrznych 
Powody przeprowadzki do obecnej miejscowości 

25% 

17% 

8% 

1% 

9% 

5% 

53% 

3% 

6% 

47% 

11% 

4% 

1% 

10% 

6% 

13% 

13% 

5% 

Z powodów rodzinnych 

na możliwość uzyskania pracy 

znalezienia lepiej płatnej pracy 

przeniesienie służbowe 

Ze względu na pracę, w tym ze względu: 

poprawa warunków mieszkaniowych 

możliwość uzyskania samodzielnego mieszkania 

Ze względów mieszkaniowych, w tym: 

Ze względu na naukę 

Chęć powrotu do miejscowości, z której 

pochodzę, w której spędziłe(a)m dzieciństwo 

Inne powody 

Osoby, które przeprowadziły  

się do Lublina 

Ogółem (osoby, które  

przeprowadzały się) 
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Migracje z województwa lubelskiego 

w co dziesiątym gospodarstwie 

domowym (10%) wśród stałych 

członków rodziny są osoby nieobecne 

przez dłuższy czas z powodu pracy 

w co szesnastym gospodarstwie 

domowym (6%) wśród stałych 

członków rodziny są osoby nieobecne 

przez dłuższy czas z powodu nauki 

Gdzie obecnie przebywa ta osoba? 

74% 

20% 

4% 
2% 

za granicą 

poza województwem  

lubelskim, w Polsce 

w innym powiecie  

ale w województwie  

lubelskim 

w innej miejscowości,  

ale w tym samym  

powiecie 

2% 

40% 

50% 

8% 
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Kim są nieobecni z powodu pracy? 

61% spośród nich to mężczyźni, a 39% - kobiety 

Wykształcenie migrantów zarobkowych 

7% 

13% 

28% 

28% 

41% 

43% 

24% 

16% 

Migranci 

zarobkowi 

Badani 

ogółem 

Podstawowe Zasadnicze 

zawodowe 
Średnie Wyższe 

Stopień pokrewieństwa z migrantem zarobkowym 

39% 

22% 22% 14% 3% 

Syn, córka Brat, siostra Mąż, żona,  
partner,  

partnerka 

Ojciec, matka,  
teść,  

teściowa 

Inny członek  
gospodarstwa  

domowego 
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Przyczyny i skutki migracji zarobkowych  

w kontekście rynku pracy 

Aktywność zawodowa przed migracją 

Czy bezpośrednio przed wyjazdem ta osoba pracował(a), czy też nie? 

30% 

8% 

2% 

5% 

28% 

21% 

1% 

5% 

Tak, był(a) zatrudniony(a) na etacie  

Tak, pracował(a) we własnym gospodarstwie rolnym 

Tak, pomagał(a) w rodzinnym gospodarstwie rolnym 

Tak, inna forma pracy 

Nie, był(a) bezrobotny(a) 

Nie, uczył(a) się/studiował(a) 

Nie, zajmował(a) się domem, dziećmi 

Nie pracował(a) z innych powodów 
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Przyczyny i skutki migracji zarobkowych  

w kontekście rynku pracy 

Czas trwania wyjazdu zarobkowego 

23% 

8% 
12% 

32% 

25% 

Do 3  
miesięcy 

Od 3 do 6  
miesięcy 

Od 6 do 12  
miesięcy 

Od roku  
do 5 lat 

Powyżej 5 lat 

Dwie piąte (40%) zamierza wrócid, taka sama grupa (40%) nie zamierza wracad 
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Migracje edukacyjne 

Zdecydowana większość wyjechała na studia (83%), a 14% by uczyć się  

w liceum (7%) bądź technikum (7%) 

Czy osoba ta zamierza wrócić po zakończeniu nauki? 

18% 36% 46% Ogółem 

11% 40% 49% 
Uczęszczających 

do szkoły wyższej 

50% 20% 30% 
Uczęszczających 

do innej szkoły  

25% 25% 50% 
uczących się  

w woj. lubelskim 

8% 51% 41% 
uczących się poza  

woj. lubelskim w Polsce 

Tak Nie Trudno powiedzied 

wśród: 
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Skłonność do migracji  

wśród mieszkańców Lubelszczyzny 

Gotowość przeniesienia się: 

4% 

4% 

4% 

2% 

10% 

8% 

7% 

5% 

11% 

10% 

8% 

7% 

26% 

26% 

25% 

23% 

49% 

52% 

56% 

63% 

Bardzo 
wysoka 

Dość 
wysoka  

Przeciętna Raczej 
niska 

Bardzo 
niska 

do innej miejscowości na terenie 

tego samego powiatu 

do innego powiatu obecnego 

województwa lubelskiego 

do miejscowości znajdującej  

się obecnie w innym 

województwie w Polsce 

poza granice kraju 
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Skłonność do migracji w kontekście rynku pracy 

Aktywność zawodowa a gotowość do migracji 

Odsetki gotowych przenieść się do innej miejscowości,  

aby tam mieszkać i pracować przynajmniej przez pewien czas 

31% 

27% 

16% 

24% 

65% 

38% 

14% 

8% 

Zatrudniony(a) na umowę o pracę (etat) 

Prowadzący(a) własną działalność gospodarczą, 

własną firmę (nierolniczą) 

Pracujący(a) we własnym gospodarstwie rolnym 

Pomagający członek rodziny w gospodarstwie rolnym 

Uczeń/student 

Bezrobotny(a) 

Osoba zajmująca się domem, dziećmi 

Emeryt bądź rencista 
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Deklarowana gotowość do migracji a rzeczywista mobilność 

Grupa zawodowa 

Odsetek badanych gotowych do przeniesienia się do: 

innej 
miejscowości na 

terenie tego 
samego powiatu 

innego powiatu 
obecnego 

województwa 
lubelskiego 

miejscowości 
znajdującej się 

obecnie w innym 
województwie 

w Polsce 

poza 
granice 
kraju 

Wyżsi urzędnicy 
i kierownicy 

16 15 13 8 

Specjaliści 31 25 22 15 

Pracownicy usług 16 14 16 11 

Rolnicy 14 10 8 7 

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 

33 26 20 17 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń  

21 21 12 13 

Pracownicy przy 
pracach prostych 

20 16 11 7 

Pracujący ogółem 23 19 15 11 

 
W praktyce, na tle innych grup zawodowych poza miejscem zamieszkania najczęściej pracują  
robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, natomiast najrzadziej – rolnicy oraz kadra  
kierownicza i wyżsi urzędnicy 



Podsumowanie 

 Mieszkaocy województwa lubelskiego są stosunkowo mało mobilni. 
Bardzo rzadko pracują poza granicami swojego powiatu 

 Mobilnośd pracowników oddziałuje korzystnie na zarobki i zadowolenie 
z własnych dochodów 

 Migracje mogą stanowid szansę w obliczu powrotów części osób 
wyjeżdżających do pracy (migranci zarobkowi częściej byli bezrobotni 
przed wyjazdem do pracy za granicę niż po; zdecydowana większośd 
odkładała przynajmniej częśd swoich zarobków z pracy za granicą, by 
przetransferowad je do Polski 
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Dziękuję bardzo za uwagę 


