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DOJAZDY DO PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2011 ROKU

***
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 podkarpackim 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/dojazdydo-pracy-nsp-2011,7,1.html
***

Dojazdy do pracy w województwie podkarpackim w 2011 roku

DOJEŻDŻAJĄCY DO PRACY

Dojeżdżający do pracy według województw

Z przeprowadzonego w ramach NSP 2011 badania dojazdów do pracy wynika, że w Polsce w 2011 r. dojeżdżało do pracy 3130,6 tys. pracowników najemnych. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywało
w kraju znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Najwięcej pracowników najemnych dojeżdżających do pracy
w Polsce stanowili mieszkańcy województwa śląskiego – 15,6%, wielkopolskiego – 11,6% oraz mazowieckiego – 11,4%. Najmniej pracowników najemnych dojeżdżało z województwa podlaskiego i lubuskiego. Stanowili oni odpowiednio 1,7% i 2,6% ogółu dojeżdżających w Polsce.
W województwie podkarpackim w 2011 r. dojeżdżało do pracy, poza granice swojej gminy zamieszkania,
206,6 tys. pracowników najemnych (6,6% ogółu dojeżdżających w kraju). Z ogólnej liczby osób dojeżdżających do pracy na Podkarpaciu przeważająca większość – 87,5% (180,7 tys.) dojeżdżała w obrębie województwa, a 12,5% (25,9 tys.) poza województwo podkarpackie.
http://rzeszow.stat.gov.pl
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Struktura dojeżdżających do pracy według wybranych kryteriów - województwo
podkarpackie
Miejsce zamieszkania
Wśród pracowników najemnych dojeżdżających
do pracy, których miejsce zamieszkania znajduje

miasta
24,8%

się na terenie województwa podkarpackiego,
większy był udział mieszkańców wsi (75,2%), niż

tereny
wiejskie
75,2%

miast (24,8%). W kraju udziały te kształtowały się
inaczej. Różnica w zbiorowości pracowników dojeżdżających z terenów wiejskich i z miast była
mniejsza (54,1% tereny wiejskie i 45,9% tereny

Miejsce pracy

miejskie). Tak znaczne różnice pomiędzy krajem
a województwem podkarpackim związane były

tereny
wiejskie
17,7%

z niskim wskaźnikiem urbanizacji, który w 2011 r.
kształtował

się

na

poziomie

41,4%

(w kraju 60,7%) i był najniższy w kraju.

miasta
82,3%

W województwie podkarpackim, podobnie jak
i w kraju większość zakładów pracy, rozlokowana
była na terenach miejskich, stąd też ponad 82%
osób dojeżdżało do pracy do miast (w kraju 79%),

Płeć

a prawie 18% (w kraju 21%) dojeżdżało do pracy
na tereny wiejskie.
W zbiorowości dojeżdżających do pracy w woje-

kobiety
40,8%

wództwie podkarpackim w 2011 r. dominowali
mężczyźni
59,2%

mężczyźni, stanowiąc 59,2% ogółu dojeżdżających (w kraju 57,9%). Kobiety stanowiły 40,8%
(w kraju 42,1%).
W 2011 r. w województwie podkarpackim najwięcej osób dojeżdżających do pracy było w gru-

Grupy wieku
55 - 64 lata
7,6%

65 lat i więcej
0,3%

pie wieku 25-34 lata. Stanowili oni 30,7% (w kraju
15 - 24 lata
8,9%

32,5%) wszystkich dojeżdżających do pracy.
W grupach wieku 35-44 lata i 45-54 lata ich udział
był nieco niższy i wynosił odpowiednio 28,3%

45 - 54 lata
24,2%

35 - 44 lata
28,3%

25 - 34 lata
30,7%

i 24,2% (w kraju stanowił odpowiednio 26,1%
i 21,6%). Zdecydowanie najmniej osób, które dojeżdżały do pracy, było w wieku 65 lat i więcej –
0,3% (w kraju – 0,5%).

http://rzeszow.stat.gov.pl
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WYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY

Wyjeżdżający do pracy z województw
podlaskie
lubuskie
zachodniopomorskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
pomorskie
podkarpackie
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lubelskie
mazowieckie
wielkopolskie
łódzkie
śląskie
małopolskie
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Kierunki wyjazdów do pracy z województwa podkarpackiego do innych województw
pozostałe
województwa
16,0%
lubelskie
7,5%

małopolskie
33,0%

świętokrzyskie
7,7%
mazowieckie
28,0%

śląskie
7,8%

W 2011 r. z województwa podkarpackiego do innych województw wyjeżdżało 25,9 tys. osób, tj. 5,4% ogółu
wyjeżdżających do pracy w Polsce (481,0 tys.). Najwięcej mieszkańców Podkarpacia decydowało się na
pracę w województwie małopolskim – 33,0% i mazowieckim – 28,0%, a najmniej w województwie podlaskim – 0,1% i warmińsko-mazurskim – 0,3%.
http://rzeszow.stat.gov.pl
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Struktura wyjeżdżających do pracy z województwa podkarpackiego do innych
województw według wybranych kryteriów
Miejsce zamieszkania

Pracownicy najemni wyjeżdżający do pracy z wojemiasta
43,9%

tereny
wiejskie
56,1%

wództwa podkarpackiego mieszkali głównie na terenach wiejskich – 56,1% ogółu wyjeżdżających.
Odwrotną sytuację w strukturze wyjeżdżających
obserwowano w kraju, gdzie ponad 60% wyjeżdżających stanowili mieszkańcy miast.

Miejsce pracy

tereny
wiejskie
11,9%

Wyjeżdżający do pracy z województwa podkarpackiego w zdecydowanej większości znajdowali zatrudnienie w miastach – 88,1%. Do pracy na tereny
wiejskie wyjeżdżało zaledwie 11,9% ogółu wyjeż-

miasta
88,1%

dżających.

Podobną

sytuację

obserwowano

w kraju, gdzie do pracy w miastach wyjeżdżało ponad 85%, a na wieś prawie 15% ogółu wyjeżdżających.

Płeć

Wśród wyjeżdzających do pracy poza granice woje-

kobiety
34,7%

wództw dominowali mężczyźni. W Polsce stanowili
mężczyźni
65,3%

62,7% wyjeżdzających, a w województwie podkarpackim 65,3%.

W strukturze wyjeżdżających do pracy z województwa podkarpackiego dominowały osoby w grupie

Grupy wieku
55 - 64 lata
6,5%

65 lat i więcej
0,3%

wieku 25-34 lata (39,5%). Udział wyjeżdżających do
15 - 24 lata
11,0%

pracy w grupach wieku 35-44 lata oraz 45-54 lata
był nieco niższy i wynosił odpowiednio 23,6% oraz
19,1%. Zdecydowanie najmniej osób, które wyjeż-

45 - 54 lata
19,1%

35 - 44 lata
23,6%

dżały do pracy, było w wieku 65 lat i więcej (0,3%).
25 - 34 lata
39,5%

W kraju struktura wyjeżdżających według grup
wieku przedstawiała się w sposób analogiczny.

http://rzeszow.stat.gov.pl
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Wyjeżdżający do pracy z gmin województwa podkarpackiego

W 2011 r. na Podkarpaciu wśród gmin o największej liczbie osób wyjeżdżających do pracy do innych gmin
w kraju pierwsze miejsce zajmował Rzeszów, z którego wyjeżdżało 7,6 tys. pracowników najemnych. Na
kolejnych miejscach znajdowały się gminy wiejskie położone w sąsiedztwie miast. Należały do nich: Łańcut
(3,6 tys.), Trzebownisko (3,2 tys.), część wiejska gminy Brzozów (3,0 tys.) oraz Dębica (2,8 tys.).
Natomiast do gmin o najmniejszej liczbie wyjeżdżających do pracy należały Cisna (40 osób), Lutowiska (73
osoby) i Krempna (93 osoby).

Gminy województwa podkarpackiego o największej liczbie wyjeżdżających do pracy
Pozycja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gmina

Rodzaj gminy

Rzeszów
Łańcut
Trzebownisko
Brzozów
Dębica
Tarnobrzeg
Dębica
Sanok
Jasło
Krosno

miejska
wiejska
wiejska
obszar wiejski
wiejska
miejska
miejska
wiejska
wiejska
miejska

Wyjeżdżający do pracy
w % wyjeżdżających do pracy z gmin
ogółem
województwa podkarpackiego
7641
3,7
3645
1,8
3166
1,5
3034
1,5
2978
1,4
2818
1,4
2807
1,4
2755
1,3
2741
1,3
2604
1,3

http://rzeszow.stat.gov.pl
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Wyjeżdżający do pracy z Rzeszowa według gmin

W 2011 roku do pracy do innych gmin w kraju wyjeżdżało z Rzeszowa łącznie 7641 osób. Poza województwo
podkarpackie mieszkańcy Rzeszowa wyjeżdżali do 238 gmin, z których najwięcej znajdowało się w województwie mazowieckim – 44 gminy, małopolskim – 37 gmin i śląskim – 30 gmin. Najliczniejsza grupa tych
osób zatrudniona była w Warszawie – 1249 osób i w Krakowie – 320 osób.
Najwięcej pracowników najemnych z Rzeszowa do pracy na terenie województwa podkarpackiego
w 2011 r. wyjeżdżało do gminy wiejskiej Trzebownisko – 656 osób (8,6% wszystkich wyjeżdżających
z Rzeszowa) oraz gminy wiejskiej Głogów Małopolski – 561 osób (7,3%).

Struktura wyjeżdżających do pracy z Rzeszowa według wybranych kryteriów
Grupy wieku

Płeć

Miejsce pracy

55 - 64 lata
9,8%
tereny
wiejskie
38,4%

kobiety
42,5%
miasta
61,6%

65 lat i więcej
0,9%

45 - 54 lata
18,2%
mężczyźni
57,5%

35 - 44 lata
24,1%

15 - 24 lata
5,9%

25 - 34 lata
41,1%

W celach zarobkowych z Rzeszowa do innych miast wyjeżdżało 61,6% ogółu wyjeżdżających do pracy, pozostałe 38,4% znalazło zatrudnienie na terenach wiejskich.
Częściej na wyjazdy w celach zarobkowych z Rzeszowa do innej gminy decydowali się mężczyźni – 57,5 %.
Wśród wyjeżdżających do pracy dominowały osoby w wieku 25-34 lata i 35- 44 lata, których udział wyniósł
odpowiednio 41,1% i 24,1% wszystkich wyjeżdżających do pracy z Rzeszowa.

http://rzeszow.stat.gov.pl
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PRZYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY

Przyjeżdżający do pracy do województw
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
zachodniopomorskie
lubuskie
opolskie
świętokrzyskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
pomorskie
dolnośląskie
małopolskie
wielkopolskie
śląskie
mazowieckie
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Kierunki przyjazdów do pracy do województwa podkarpackiego z innych województw
pozostałe
województwa
15,7%
mazowieckie
6,3%

małopolskie
31,9%

śląskie
7,1%
lubelskie
16,5%

świętokrzyskie
22,5%

W 2011 r. największą liczbą przyjeżdżających do pracy z terenu innego województwa charakteryzowało się
województwo mazowieckie – 168,2 tys. osób (tj. 35,0% ogółu przyjeżdżających do pracy). Najmniej osób
przyjeżdżało do pracy do województwa podlaskiego – nieco ponad 5 tys. osób (1,1% ogółu przyjeżdżających
w kraju). W województwie podkarpackim liczba przyjeżdżających do pracy z innych województw wynosiła
12,6 tys. osób (2,6% ogółu przyjeżdżających w kraju).

http://rzeszow.stat.gov.pl
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Wśród ogółu przyjeżdżających do pracy na Podkarpacie największą liczbę stanowili mieszkańcy ościennych
województw: małopolskiego (31,9%), świętokrzyskiego (22,5%) i lubelskiego (16,5%). Na kolejnych miejscach uplasowali się mieszkańcy województwa śląskiego (7,1%) oraz mazowieckiego (6,3%). Z kolei najmniej
osób przyjeżdżało do pracy na Podkarpaciu z województw: warmińsko-mazurskiego (0,7%) oraz lubuskiego
i podlaskiego (po 0,9%).

Struktura przyjeżdżających do pracy do województwa podkarpackiego z innych
województw według wybranych kryteriów
Miejsce zamieszkania

Analizując strukturę przyjeżdżających do pracy
do województwa podkarpackiego według miejsca zamieszkania należy zauważyć, że jest ona

tereny
wiejskie
50,2%

miasta
49,8%

mało zróżnicowana, bowiem z miast przyjeżdżało 49,8% zatrudnionych, natomiast ze wsi
50,2%. Większe różnice w strukturze widoczne
były w kraju, gdzie ponad 60% przyjeżdżających
stanowili mieszkańcy miast, zaś mieszkańcy wsi
niecałe 40%.

Miejsce pracy
Zdecydowana większość przyjeżdżających była
tereny
wiejskie
16,4%

zatrudniona na terenie miast - 83,6% wszystkich przyjeżdżających. Na tereny wiejskie przyjeżdżało tylko 16,4% pracowników najemnych.
miasta
83,6%

W Polsce przewaga ta była jeszcze większa.
Średnio w kraju 85,2% przyjeżdżających pracowało w miastach, a do gmin wiejskich przyjeżdżało jedynie 14,8% pracowników.

Płeć
W województwie podkarpackim, podobnie jak
w pozostałych województwach, wśród przyjeżkobiety
30,9%

dżających do pracy przeważali liczebnie mężczyźni. Na Podkarpaciu stanowili oni 69,1%
mężczyźni
69,1%

wszystkich przyjeżdżających. W Polsce ich
udział wyniósł 62,7%. Kobiety w województwie
podkarpackim stanowiły 30,9% przyjeżdżających.

http://rzeszow.stat.gov.pl
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Wśród przyjeżdżających do pracy dominowały

Grupy wieku
55 - 64 lata
10,7%

65 lat i więcej
1,2%

15 - 24 lata
8,2%

osoby w wieku 25-34 lata, których udział wyniósł 33,0% wszystkich przyjeżdżających. Kolejną znaczącą grupą byli zatrudnieni w wieku
35-44 lata i 45-54 lata stanowiące odpowiednio

45 - 54 lata
21,1%

25 - 34 lata
33,0%

25,8% i 21,1% pracowników najemnych przyjeżdżających do pracy do województwa podkarpackiego. Najmniej osób przyjeżdżających

35 - 44 lata
25,8%

(1,2%) było w grupie wieku powyżej 65 lat.
W kraju struktura przyjeżdżających według
grup wieku przedstawiała się w sposób analogiczny.

Przyjeżdżający do pracy do gmin województwa podkarpackiego

W województwie podkarpackim wśród 10 gmin z największą liczbą przyjeżdżających do pracy z innych
gmin znalazły się wyłącznie miasta. W 2011 r. przyjeżdżało do nich ponad 60% ogółu przyjeżdżających do
pracy z innych gmin.
Zdecydowanym liderem na Podkarpaciu był Rzeszów, do którego przyjeżdżało prawie 46 tys. osób. Na
kolejnych miejscach pod względem liczby przyjeżdżających do pracy pracowników najemnych uplasowało się Krosno (14,6 tys.) oraz Stalowa Wola (9,4 tys.). Po około 8 tys. osób przyjeżdżało do pracy
do Sanoka, Mielca i Dębicy. Na ostatnim miejscu na liście 10 gmin z największą liczbą przyjeżdżających
http://rzeszow.stat.gov.pl
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do pracy uplasowała się gmina miejska Łańcut, w której pracę znalazło 3,9 tys. osób mieszkających w
innych gminach. Do gmin o najmniejszej liczbie przyjeżdżających do pracy należały Cisna (15 osób), Rokietnica (16 osób) i obszar wiejski gminy Rudnik nad Sanem (18 osób).

Gminy województwa podkarpackiego o największej liczbie przyjeżdżających do pracy
Pozycja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gmina

Rodzaj
gminy

Rzeszów
Krosno
Stalowa Wola
Sanok
Mielec
Dębica
Jasło
Przemyśl
Jarosław
Łańcut

miejska
miejska
miejska
miejska
miejska
miejska
miejska
miejska
miejska
miejska

ogółem
45993
14620
9443
8358
8215
7814
7110
5638
5459
3855

Przyjeżdżający do pracy
w % ogółu przyjeżdżających do pracy w gminach
województwa podkarpackiego
23,8
7,6
4,9
4,3
4,2
4,0
3,8
2,9
2,8
2,0

Przyjeżdżający do pracy do Rzeszowa według gmin

http://rzeszow.stat.gov.pl
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W 2011 r. do pracy do Rzeszowa przyjeżdżało 46,0 tys. osób mieszkających w innych gminach na terenie
kraju. Zdecydowaną większość przyjeżdżających do pracy do Rzeszowa stanowili mieszkańcy gmin województwa podkarpackiego 42,8 tys. (93,1%). Najwięcej z nich mieszkało w gminach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy województwa. Należały do nich gminy wiejskie Trzebownisko (2,1 tys.), Świlcza
(1,9 tys.) oraz obszar wiejski gminy Boguchwała (1,8 tys.). Kolejne miejsca pod względem liczby przyjeżdżających do pracy do Rzeszowa zajmowały gmina wiejska Łańcut (1,6 tys.), obszar wiejski gminy Głogów
Małopolski (1,2 tys.) oraz gmina wiejska Krasne (1,2 tys. osób).
Pracownicy najemni przyjeżdżający do pracy do Rzeszowa, a mieszkający poza województwem podkarpackim stanowili 6,9% ogólnej liczby przyjeżdżających do pracy (3151 osób). Najwięcej pracowników najemnych przyjeżdżało z województwa małopolskiego (949 osób), lubelskiego (504), świętokrzyskiego
(413) i mazowieckiego (372 osoby), zaś najmniej z województwa zachodniopomorskiego (9 osób). Analizując gminy spoza województwa podkarpackiego najwięcej osób przyjeżdżających do pracy do Rzeszowa
mieszkało w Krakowie (345 osób) i Warszawie (211 osób), a także w Lublinie i Gdańsku (po 95 osób).

Struktura przyjeżdżających do pracy do Rzeszowa według wybranych kryteriów
Miejsce zamieszkania

Grupy wieku

Płeć
55 - 64 lata
8,7%

miasta
26,5%

kobiety
42,6%
mężczyźni
57,4%

tereny
wiejskie
73,5%

65 lat i więcej
0,3%

45 - 54 lata
24,5%

15 - 24 lata
7,6%

25 - 34 lata
30,6%

35 - 44 lata
28,3%

Wśród przyjeżdżających do pracy do Rzeszowa przeważały osoby mieszkające na terenach wiejskich. Stanowiły one ponad 73% wszystkich przyjeżdżających. W skali województwa struktura ta była odmienna
i udział mieszkańców miast, jak i wsi był podobny.
Wśród przyjeżdżających do pracy pracowników najemnych przeważali mężczyźni (ponad 57% badanej
zbiorowości).
Rzeszów – jako miejsce pracy wybierali głównie ludzie młodzi. Najliczniejszą grupą przyjeżdżających były
osoby w wieku 25-34 lata, których udział wyniósł 30,6%. Następne pod względem liczebności były grupy
osób w wieku 35-44 lata ( 28,3%) oraz 45-54 (24,5%). Najmniejszym udziałem charakteryzowała się grupa
osób w wieku 65 lat i więcej – zaledwie 0,3%.

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

Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według województw

Iloraz przepływów osób przyjeżdżających i wyjeżdżających można potraktować jako swoisty wskaźnik
„atrakcyjności” określonego rynku pracy. Z analizy tego wskaźnika wynika, że województwo podkarpackie
w 2011 r. miało niską „siłę przyciągania”. Liczba wyjeżdzający do pracy w innym województwie była 2-krotnie wyższa od liczby przyjeżdżających. Województwo podkarpackie należało do grupy 12 województw,
w których wartość wskaźnika była poniżej jedności tj. liczba wyjeżdżających przewyższała liczbę przyjeżdżających.
Najwyższym wskaźnikiem „atrakcyjności” charakteryzowało się województwo mazowieckie, gdzie na jedną
osobę wyjeżdżającą do pracy z tego województwa przypadało 5 osób przyjeżdżających. Dużo niższymi wartościami tego wskaźnika, ale nadal powyżej jedności, miały województwa: dolnośląskie, wielkopolskie oraz
śląskie.

http://rzeszow.stat.gov.pl
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Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmin województwa podkarpackiego

Analizując iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmin województwa podkarpackiego
można stwierdzić, że w 2011 r. największą „siłę przyciągania” miał Rzeszów, a następnie Krosno oraz Sanok.
W miastach tych na jednego mieszkańca wyjeżdżającego do pracy przypadało odpowiednio 6,0; 5,6 oraz 5,0
osób przyjeżdżających do pracy. Wysoki iloraz przepływów odnotowano również dla części miejskiej Brzozowa (4,6), Stalowej Woli (4,5) oraz części miejskiej Kolbuszowej (4,4).
W województwie podkarpackim w grupie gmin z przewagą liczby wyjeżdżających do pracy nad liczbą przyjeżdżających do pracy znajdowały się wszystkie gminy wiejskie oraz części wiejskie gmin. Najwyższy stosunek liczby wyjeżdżających do pracy nad liczbą przyjeżdżających do pracy odnotowano w gminie wiejskiejRokietnica oraz części wiejskiej Rudnika nad Sanem, gdzie na 1 przyjeżdzającego przypadło odpowiednio 25
i 20 wyjeżdżających.
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