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Założenia metodologiczne 

Szczegółowa diagnoza i analiza społeczna miasta Żyrardów opiera się na metodzie analizy 

danych zastanych (desk research), tj. metody badań społecznych, która zakłada szczegółową 

analizę istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku następuje scalanie, przetwarzanie 

i analiza danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. Analiza danych 

zastanych zapewnia zdobycie informacji, które można otrzymać drogą analizy opracowań 

i ekspertyz. Ponadto stanowi doskonały wstęp do dalszych badań - wyniki uzyskane w trakcie 

analizy desk research będą służyć do realizacji kolejnych etapów badania przede wszystkim 

nakierowując zespół badawczy na konkretne problemy, które należy pogłębić i wyjaśnić 

w wyniku realizacji badań reaktywnych. 

W ramach szczegółowej diagnozy przeanalizowano dane z poniższych źródeł: 

 Dane Urzędu Miasta Żyrardów; 

 Dane Policji w Żyrardowie i Powiatowych Urzędów Pracy; 

 Dane Banku Danych Lokalnych GUS. 

By uzyskać jak najszersze wnioski, wskaźniki przedstawione zostały w przedziałach 

dziesięcioletnich. Z uwagi na braki danych dla roku 2016 (dotyczy to szczególnie danych GUS, 

które nie zostały jeszcze uzupełnione w Banku Danych Lokalnych), niektóre wskaźniki 

ukazane zostały w przedziałach 2005-2015, dzięki czemu zachowano analizę zmian 

społeczno-gospodarczych na przestrzeni dziesięciu lat.  

Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji społeczno-gospodarczej, dane statystyczne dotyczące 

Żyrardowa porównano z danymi niżej wymienionych jednostek miejskich województwa 

mazowieckiego. Jednostki te, podobnie jak Żyrardów, znajdują się w stosunkowo małej 

odległości od Warszawy, są siedzibą powiatów i mają podobną liczbę ludności (około 40 000 

mieszkańców), dzięki czemu porównanie ich jest adekwatne i pozwala na wnioskowanie 

o rozwoju bądź regresji.  
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Szczegółowa diagnoza została podzielona na trzy części: 

Etap I Część I: Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej dla miasta Żyrardowa na tle 

wybranych miast. W ramach diagnozy analizie poddano: 

 Liczbę i strukturę ludności (z uwzględnieniem danych dotyczących płci, wieku 

przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego); 

 Wskaźnik obciążenia demograficznego; 

 Migracje na pobyt stały wg płci i kierunku (miasto wieś); 

 Liczbę i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych; 

 Współczynnik skolaryzacji; 

 Liczbę ośrodków dla dzieci i młodzieży; 

 Liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym; 

 Liczbę przedszkoli i szkół podstawowych; 

 Liczbę stwierdzonych przestępstw. 

Etap I Część II: Przedstawienie uwarunkowań gospodarczych dla miasta Żyrardowa na tle 

wybranych miast. W ramach diagnozy analizie poddano: 

 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON; 

 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w podziale na sekcje PKD; 

 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze wg rejestru REGON; 

 Dochody budżetu miasta; 

 Wydatki budżetu miasta; 

 Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w ogóle wydatków; 

 Stopę bezrobocia rejestrowanego; 

 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 
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Etap I Części III: Przedstawienie uwarunkowań w sferze ekonomii społecznej i organizacji 

pozarządowych dla miasta Żyrardowa na tle wybranych miast. W ramach diagnozy analizie 

poddano: 

 Liczbę i profil podmiotów ekonomii społecznej.
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Etap I – sytuacja społeczno-demograficzna dla miasta Żyrardowa na 

tle wybranych miast 

Struktura demograficzna mieszkańców 

W roku 2016 w Żyrardowie mieszkały 40 504 osoby, z czego ponad połowę stanowiły kobiety 

(53,11% - 21 512), zaś mężczyźni 46,88% (18 992 osób). Na przestrzeni 10 lat liczba 

mieszkańców ulegała stosunkowo niewielkim wahaniom. W roku 2006 wynosiła 41 035 i 

rosła do roku 2011, gdy równa była  41 526, co oznacza wzrost o 1,18%. Następnie w każdym 

roku odnotowywano spadek liczby ludności średnio o 204 osoby. 

Liczba mieszkańców Żyrardowa została przyrównana do czterech ośrodków miejskich w 

województwie mazowieckim - Ciechanowa, Mińska Mazowieckiego, Otwocka i Sochaczewa. 

Warto zaznaczyć, o czym wspomniano już wcześniej, że liczba mieszkańców wszystkich 

analizowanych miast jest podobna, Żyrardów mieści się w połowie tego zestawienia. 

W porównaniu do Żyrardowa, mniej mieszkańców zameldowanych było w Sochaczewie (o 

8,72%) i Mińsku Mazowieckim (o 0,29%). W dwóch pozostałych ośrodkach miejskich liczba 

mieszkańców wyniosła kolejno 44 383 oraz 44 912 osób i przewyższała liczbę mieszkańców 

Żyrardowa. 

Największą gęstością zaludnienia w 2016 roku charakteryzowały się miasta Mińsk 

Mazowiecki (3 064 os./km2) oraz Żyrardów (2 823 os./km2). W Sochaczewie, Ciechanowie i 

Otwocku gęstość zaludnienia była co najmniej dwukrotnie niższa i wynosiła odpowiednio: 

1 412 os./km2, 1 354 os./km2 oraz 949 os./km2. 

Pod względem struktury płci i wieku analizowane miasta są do siebie podobne. W roku 2016 

ponad połowę mieszkańców stanowiły kobiety. Największy ich odsetek odnotowano 

w Żyrardowie (53,11%) i Otwocku (53,12%). Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1 Ludność w podziale na płeć w wybranych miastach  w roku 2016 

Wskaźnik Ciechanów 
Mińsk 

Mazowiecki 
Otwock Sochaczew Żyrardów 

Liczba ludności 44 383 40 383 44 912 36 971 40 504 

Gęstość 
zaludnienia 

1 354 os./km2 3 064 os./km2 949 os./km2 1 412 os./km2 
2 823 

os./km2 
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Liczba mężczyzn 21 175 19 105 21 056 17 577 18 992 

Liczba kobiet 23 208 21 278 23 856 19 394 21 512 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Podane w tabeli wyżej dane pochodzą z bazy Głównego Urzędu Statystycznego, który 

posługuje się danymi o liczbie ludności w poszczególnych jednostkach podziału 

terytorialnego kraju oraz według grup wiekowych uzyskanymi z Departamentu Badań 

Demograficznych i Rynku Pracy GUS. Wynika z nich, iż Żyrardów zamieszkują 40 504 osoby. 

Dane Urzędu Miasta, które pochodzą z bazy meldunkowej informują, iż na terenie miasta 

zameldowanych jest 38 430 (stan na dzień 31.12.2016). Wynika stąd, że ponad dwa tysiące 

osób (dokładnie 2 074) to osoby niezameldowane, które mieszkają w Żyrardowie, nie 

wymeldowując się z poprzedniego miejsca zamieszkania. Jest to niekorzystne zjawisko z 

punktu widzenia społecznego i gospodarczego. W takiej sytuacji miasto ma problem z 

podjęciem decyzji o budowie przedszkoli, rozszerzaniu bądź zamykaniu szkół, nie może 

oszacować, jak wielu mieszkańców wymaga pomocy społecznej. Brak meldunku wpływa 

także na zwolnienie rozwoju gospodarczego - – osoby mieszkające i pracujące w Żyrardowie 

często odprowadzają podatki do miejsca, w którym są zameldowane, co pozbawia Żyrardów 

wpływów, które mogłyby zostać wykorzystane np. na rozwój oświaty.  

Analiza struktury mieszkańców Żyrardowa na podstawie piramidy wieku wskazuje, że liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku poprodukcyjnym jest dość zbliżona, więcej 

jest jednak osób w wieku emerytalnym (8 991), co wskazuje, iż Żyrardów jest 

społeczeństwem starzejącym się. W takiej samej sytuacji są Sochaczew, Otwock oraz 

Ciechanów. Jedynym społeczeństwem względnie progresywnym (gdzie liczba osób młodych 

przewyższa liczbę osób starszych) jest Mińsk Mazowiecki. Największy problem starzenia się 

występuje w Otwocku i Żyrardowie, gdzie ponad 1/5 mieszkańców (odpowiednio 22,27% i 

22,20%) stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym.   

Szczegółowe dane przedstawia wykres umieszczony na następnej stronie. 
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Wykres 1 Struktura mieszkańców wg ekonomicznych grup ludności w wybranych miastach  w roku 2016 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Pod względem rozwoju demograficznego, istotne jest określenie tendencji zmian, jakie zaszły 

w latach 2006-2016. Na przestrzeni 10 lat w Żyrardowie odnotowano wzrost liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym, przy spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 

i produkcyjnym. Wśród pozostałych miast zaobserwowano podobną tendencję. We 

wszystkich analizowanych ośrodkach miejskich odnotowano kolejno spadek i wzrost liczby 

ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Jedynie w Mińsku Mazowieckim na 

przestrzeni analizowanych lat przybyło osób w wieku przedprodukcyjnym. Pozyskane dane 

wskazują na trwający proces starzenia się mieszkańców Żyrardowa. Jest on wynikiem 

wydłużania się trwania życia mieszkańców, niskiego poziomu dzietności oraz emigracji 

młodych osób do większych miast w regionie (szczególnie chętnie młodzi przenoszą się do 

Warszawy, gdzie występuje duży wybór uczelni wyższych, łatwiej także podjąć pracę 

w zawodzie).  

Według spisu ludności z 2011 roku 1 , spośród miast znajdujących się w powiatach 

ciechanowskim (Ciechanów, Glinojeck), mińskim (Mińsk Mazowiecki, Sulejówek), otwockim 

(Otwock, Józefów), sochaczewskim (Sochaczew) i żyrardowskim (Żyrardów, Mszczonów), 

największy odsetek osób z wykształceniem wyższym zamieszkiwał miasta powiatu 

otwockiego (23,8%), zaś najmniejszy miasto Sochaczew (17,5%). Duża liczba osób z 

wykształceniem wyższym świadczy o potencjale obszaru i występowaniu dużej liczby 

                                                      
1
 Dane dotyczące wykształcenia mieszkańców w podziale na gminy nie są gromadzone. Spis powszechny z roku 

2011 posiada jedynie dane w podziale na powiaty  
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specjalistów. Część z nich pracuje w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie powiatu, 

jednak znaczna część pracuje w Warszawie, gdzie znajduje się zdecydowanie najwięcej 

stanowisk średniego i wysokiego szczebla. Największy odsetek osób z wykształceniem 

podstawowym i gimnazjalnym zamieszkuje Żyrardów i Mszczonów (22,5%), zaś najmniej 

Mińsk Mazowiecki i Sulejówek (18,4%). Duży odsetek osób z niskim wykształceniem 

powiązany jest z liczbą osób bezrobotnych, szczególnie zaś osób długotrwale bezrobotnych, 

gdyż to właśnie oni najczęściej mają problem ze znalezieniem zatrudnienia.    

Tabela 2Wykształcenie mieszkańców w wieku 13 lat i więcej w wybranych miastach w powiatach w roku 2011 

Powiaty Ogółem Wyższe Średnie 
Zasadnicze 

zawodowe 
Gimnazjalne Podstawowe 

Bez 

wykształcenia 

ciechanowski 42 772 8 760 14 604 7 955 2 150 6 330 351 

miński 55 624 12 063 19 792 9 433 2 486 7 771 544 

otwocki 64 196 15 248 22 695 9 366 2 647 9 245 551 

sochaczewski 33 362 5 825 11 472 7 030 1 576 5 491 322 

żyrardowski 41 575 7 552 14 483 7 784 1 915 7 444 385 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

W 2016 roku największa liczba osób pracujących (przy jednoczesnej największej liczbie 

zarejestrowanych osób bezrobotnych) znajduje się w Ciechanowie. Mińsk Mazowiecki, 

Otwock oraz Sochaczew plasują się w środku zestawienia, mając podobną liczbę zarówno 

osób pracujących, jak i osób bezrobotnych. Zdecydowanie najgorzej prezentuje się w tym 

zestawieniu Żyrardów – mieszka tam najmniejsza liczba osób pracujących i największa 

bezrobotnych, co wskazuje na bierność znacznej części mieszkańców miasta. 

Tabela 3 Status zawodowy mieszkańców wybranych miast w roku 2016 

Wskaźnik 2016 

Liczba osób pracujących2 

Ciechanów 12 749 

Mińsk Mazowiecki 10 949 

Otwock 9 204 

Sochaczew 9 173 

Żyrardów 6 723 

Liczba osób bezrobotnych 

Ciechanów 2 236 

Mińsk Mazowiecki 1 016 

Otwock 1 177 

Sochaczew 1 342 

Żyrardów 1 878 
Źródło: opracowanie danych na podstawie Statystycznego Vademecum Samorządowca. 

                                                      
2
 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 
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Jak wskazuje Tabela 4, pogarszającą się strukturę demograficzną precyzyjnie obrazuje 

wskaźnik obciążenia demograficznego, tj. suma liczby mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

W 2016 roku najmniej korzystne wartości wskaźnika obciążenia demograficznego zostały 

odnotowane w miejscowościach: Otwock (68,6) oraz Żyrardów (68,0). Spośród 

analizowanych jednostek miejskich najmniej korzystną dynamiką zmian demograficznych 

charakteryzował się Żyrardów (pogorszenie wartości wskaźnika od 2006 roku o 28,21%). 

W analizowanym czasie o ponad 1/5 wzrosło obciążenie demograficzne miejscowości: Mińsk 

Mazowiecki (o 22,70%) i Ciechanów (o 20,21%). Zmiana wartości wskaźnika obciążenia 

demograficznego wśród analizowanych miast od 2006 roku obrazuje niekorzystne procesy 

demograficzne (starzenie się społeczeństwa, brak zastępowalności pokoleń), co wiąże się 

z potrzebą wypracowania działań wspierających rosnącą grupę osób starszych 

i schorowanych. Szczegółowe dane dotyczące obciążenia demograficznego w podziale na 

wybrane miasta na przestrzeni lat 2006-2016 zostały przedstawione niżej. 

Wartość wskaźnika przyrostu naturalnego również wskazuje na niekorzystne zmiany 

demograficzne. W Żyrardowie od roku 2011 odnotowuje się ujemny przyrost naturalny, co 

oznacza, że liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. W roku 2016 uzyskana wartość 

wyniosła -49 i była najwyższa od roku 2011. Ujemny przyrost naturalny odnotowano również 

w Otwocku (-21), Sochaczewie (-4) i Ciechanowie (-2), jednak na tle innych miast Żyrardów 

uzyskał najgorsze wyniki. Szczegółowe dane dotyczące przyrostu naturalnego w podziale na 

wybrane miasta na przestrzeni lat 2006-2016 zostały przedstawione niżej. 

Na strukturę demograficzną znaczny wpływ wywierają również procesy migracyjne. W 2016 

roku saldo migracji na pobyt stały (relacja liczby osób zameldowanych do wymeldowanych) 

dla miasta Żyrardów wyniosło -179. Na przestrzeni lat 2006-2016 to właśnie w roku 2016 

zarejestrowano najniższe saldo migracji w Żyrardowie. Wyłącznie w 2007 i 2010 roku 

odnotowano w mieście dodatnie saldo migracji. Porównując wybrane jednostki analityczne, 

najmniej korzystne zmiany w saldzie migracji na przestrzeni lat odnotowano w Żyrardowie 

( z - 79 w roku 2006 do -179 w roku 2016), Otwocku (z 348 do 7) oraz Mińsku Mazowieckim 

(z 298 w roku 2006 do -15 w roku 2016), co oznacza, że znaczna część ludności emigruje z 

tych miast, najczęściej w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Ich kierunkiem są 

większe miasta, głównie znajdująca się stosunkowo blisko Warszawa. Szczegółowe dane 
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dotyczące salda migracji w podziale na wybrane miasta na przestrzeni lat 2006-2016 zostały 

przedstawione poniżej. 

Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego, przyrostu naturalnego na 1000 ludności oraz saldo migracji w wybranych 
miastach na przestrzeni lat 2006-2016 

Wskaźnik 2006 2009 2012 2014 2016 

Obciążenie demograficzne 

Ciechanów 49,5 48,7 50,6 54,3 59,5 

Mińsk Mazowiecki 54,2 56,1 58,9 62,2 66,5 

Otwock 60,9 61,9 63,2 65,6 68,6 

Sochaczew 52,1 52,0 54,2 57,9 62,1 

Żyrardów 53,1 55,6 58,8 62,8 68,0 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 

Ciechanów -1 53 1 -44 -2 

Mińsk Mazowiecki 173 166 207 192 100 

Otwock 26 74 13 -48 -21 

Sochaczew 33 55 6 -31 -4 

Żyrardów -58 42 -44 -30 -49 

Saldo migracji 

Ciechanów -207 -184 -337 -209 -173 

Mińsk Mazowiecki 298 -4 -77 80 -15 

Otwock 348 250 172 47 7 

Sochaczew -225 -233 -203 -217 -140 

Żyrardów -79 -17 -119 -96 -179 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Liczba kobiet w analizowanych miastach przewyższa liczbę mężczyzn. W 2016 roku najwyższą 

dysproporcję odnotowano w Żyrardowie - 59,52% populacji zameldowanej w tym roku w 

mieście stanowiły kobiety. Najmniejsza różnica w ramach struktury płci występowała wśród 

mieszkańców Ciechanowa. W każdej analizowanej jednostce miejskiej w 2016 roku 

odnotowano przewagę liczby meldujących się kobiet, zarówno migrujących z terenów 

miejskich, jak i wiejskich. W ramach migracji z zagranicy w Sochaczewie, Otwocku 

i Ciechanowie występowała przewaga meldujących się kobiet, natomiast w Mińsku 

Mazowieckim i Żyrardowie przewaga mężczyzn. Szczegółowe dane przedstawia poniższy 

wykres. 
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Wykres 2 Liczba zameldowań z podziałem na płeć osób w wybranych miastach w roku 2016 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Podobnie jak w przypadku osób przyjeżdzających do wybranych ośrodków miejskich, częściej 

na emigrację decydują się kobiety, niż mężczyźni. Największą dysproporcję w strukturze płci 

osób wymeldowujących się odnotowano w 2016 roku w Sochaczewie, natomiast najniższą 

w Ciechanowie. Kobiety częściej emigrują zarówno do miast, jak i na tereny wiejskie. 

Wyjątkiem jest Otwock, z którego na tereny wiejskie wyemigrowało więcej mężczyzn, niż 

kobiet. Warto zauważyć, że na emigrację za granicę w 2016 roku częściej decydowali się 

mężczyźni, niż kobiety. Są to głównie migracje ekonomiczne, mężczyźni podejmują prace za 

granicą w celu poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny. Szczegółowe dane przedstawia 

poniższy wykres. 

 
Wykres 3 Liczba wymeldowań z podziałem na płeć osób w wybranych miastach w roku 2016 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Jak wskazuje Tabela 5, mieszkańcy Żyrardowa częściej emigrują na tereny wiejskie, niż 

miejskie. Ową zależność odnotowywano w mieście w latach 2006 – 2016. Mieszkańcy 
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Mińska Mazowieckiego, Sochaczewa i Ciechanowa także częściej wybierają migracje z miasta 

na wieś. Jedynie mieszkańcy Otwocka rokrocznie częściej emigrowali na tereny miejskie, niż 

wiejskie. Jest to związane z ogólnopolskim trendem wyprowadzania się z miast, by na wsi 

odpocząć od hałasu, mieć więcej przestrzeni i więcej terenów zieleni. Warto jednak 

zaznaczyć, że wsie, do których najchętniej przeprowadzają się mieszkańcy miast, 

zlokalizowane są w bliskiej odległości danej miejscowości, by w stosunkowo krótkim czasie 

móc dostać się do pracy i korzystać ze znacznie szerszej oferty kulturalno-konsumpcyjnej.  

Na emigracje zagraniczne w 2016 roku najczęściej decydowali się mieszkańcy Żyrardowa. 

W tym samym roku odnotowano łącznie 23 wymeldowania za granicę, przy jednoczesnych 

7 zameldowaniach. Ujemne saldo migracji zagranicznych wystąpiło również w mieście Mińsk 

Mazowiecki (-2). W pozostałych analizowanych miastach odnotowano przewagę liczby 

zameldowań z zagranicy, nad liczbą wymeldowań za granicę (Sochaczew +14, Otwock +7, 

Ciechanów +3). 

Tabela 5 Emigracje na wieś i do miasta oraz saldo migracji zagranicznych w wybranych miastach na przestrzeni lat 2006-
2016 

Wskaźnik 2006 2009 2012 2014 2016 

Kierunek emigracji - miasto 

Ciechanów 337 269 309 307 237 

Mińsk Mazowiecki 227 147 170 185 122 

Otwock 355 295 306 317 345 

Sochaczew 215 157 158 151 119 

Żyrardów 223 186 174 199 167 

Kierunek emigracji - wieś 

Ciechanów 342 326 380 298 276 

Mińsk Mazowiecki 307 301 416 293 356 

Otwock 140 133 159 189 132 

Sochaczew 406 367 337 346 298 

Żyrardów 395 295 298 249 283 

Saldo migracji zagranicznych 

Ciechanów -21 0 6 1 3 

Mińsk Mazowiecki -15 3 0 -4 -2 

Otwock 9 6 8 -7 7 

Sochaczew -11 4 4 -12 14 

Żyrardów -14 0 -5 -15 -16 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Korzystanie z pomocy społecznej 

Środowiskowa pomoc społeczna to wsparcie udzielane ludności w miejscu jej zamieszkania 

za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. W ramach analizy środowiskowej pomocy 
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społecznej przeanalizowana została liczba osób otrzymująca wsparcie ze względu na 

kryterium dochodowe, tj. osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a jego progi 

wynoszą: 

 na każdą osobę w rodzinie – 514 zł, 

 na osobę samotnie gospodarującą – 634 zł. 

Kryterium dochodowe spełnione jest w sytuacji nieosiągnięcia określonego progu oraz 

wystąpienia jednego z powodów uzasadniających udzielenie pomocy, a wynikających z art. 

7 ustawy o pomocy społecznej. 

Jak pokazuje Tabela 6, w 2015 roku środowiskową pomocą społeczną ze względu na 

kryterium dochodowe objętych było 1 508 mieszkańców Żyrardowa. Stanowili oni 3,72% 

populacji miasta. Wyższy odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

w relacji do całości populacji odnotowano w 2015 roku w Ciechanowie (3,79%) oraz w 

Sochaczewie (3,77%). 

W latach 2009 – 2015 liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, ze 

względu na kryterium dochodowe, w relacji do całości populacji zmniejszyła się w 

Żyrardowie o 1,30%, na co wpłynęło zmniejszenie się stopy bezrobocia oraz sukces 

programów pomocowych. W pozostałych analizowanych miastach odsetek osób 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej powiększył się. Najwyższy wzrost 

klientów ośrodków pomocy odnotowano w Mińsku Mazowieckim (o 0,90%). Jednym z 

powodów korzystania ze świadczeń pomocowych jest trudność w podjęciu zatrudnienia lub 

(co obserwowane jest coraz częściej) niechęć do zmiany sytuacji życiowej, skutkująca 

niewystarczającymi środkami finansowymi.  

Tabela 6 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w wybranych miastach na przestrzeni lat 2009-
2015 

Wskaźnik 2009 2011 2013 2015 

Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

Ciechanów 1 524 1 435 1 821 1 682 

Mińsk Mazowiecki 891 969 1 385 1 301 

Otwock 1 256 1 407 1 727 1 479 

Sochaczew 1 131 1 173 1 667 1 393 

Żyrardów 2 066 1 744 1 668 1 508 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 
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Dane za rok 2015 wskazują, że w Żyrardowie 863 rodziny otrzymały zasiłki rodzinne na dzieci. 

Wyższy wskaźnik odnotowano wyłącznie w Ciechanowie, gdzie z zasiłków skorzystało 925 

rodzin. W latach 2008 – 2015 liczba rodzin otrzymujących zasiłki pomocowe na dzieci 

zmniejszyła się w Żyrardowie o 48,63%, co, podobnie jak spadek liczby osób korzystających 

ze świadczeń, wiąże się z poprawą sytuacji ekonomicznej oraz warunków bytowych. W tym 

samym czasie najwyższe spadki wśród liczby rodzin otrzymujących pomoc na dzieci 

odnotowano w Ciechanowie (-56,18%) i Sochaczewie (-50,87%). 

Podobna sytuacja występuje w przypadku liczby dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek. 

W 2015 roku 1 646 dzieci z Żyrardowa objętych było wsparciem pomocowym, z czego 1 537 

to dzieci do 17 roku życia. W latach 2008 – 2015 liczba dzieci, na które rodzice otrzymują 

zasiłek rodzinny, zmniejszyła się w Żyrardowie o 45,32%. Większy niż w Żyrardowie spadek 

odsetka dzieci, na które przyznawane są zasiłki odnotowano w Ciechanowie (54,52%) oraz 

Sochaczewie (47,00%). Mimo spadku, miastem, w którym mieszka największa liczba dzieci, 

na które rodzice otrzymują zasiłek, (a więc gdzie wciąż mieszka duża liczba rodzin 

potrzebujących wsparcia) jest Ciechanów (1771 dzieci w 2015 roku). Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7 Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci oraz liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek w 
wybranych miastach na przestrzeni lat 2008-2015 

Wskaźnik 2008 2011 2013 2015 

Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci 

Ciechanów 2 142 1 385 1 084 925 

Mińsk Mazowiecki 1 165 828 793 758 

Otwock 1 194 870 785 721 

Sochaczew 1 655 1 038 953 813 

Żyrardów 1 680 1 170 981 863 

Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek 

Ciechanów 3 894 2 531 2 048 1 771 

Mińsk Mazowiecki 2 199 1 571 1 495 1 476 

Otwock 2 347 1 716 1 540 1 446 

Sochaczew 2 930 1 863 1 730 1 553 

Żyrardów 3 010 2 183 1 831 1 646 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Tabela 8 obrazuje kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych. 

Spośród analizowanych miast, najwyższa łączna kwota świadczeń rodzinnych wypłacona 

została w Żyrardowie. W 2015 roku wysokość świadczeń wyniosła 6 944 tys. zł. Była to 

najwyższa kwota spośród analizowanych miast, co szczególnie warto porównać 
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z Ciechanowem, który za mniejszą kwotę ogólną udzielił większej liczby świadczeń, przez co 

jednostkowa kwota świadczenia była niższa niż w Żyrardowie. W relacji do 2008 roku kwota 

wypłaconych świadczeń rodzinnych w Żyrardowie zmniejszyła się o 59 tys. zł (spadła też 

jednak liczba osób pobierających świadczenie). W pozostałych analizowanych miastach 

łączna kwota wypłacanych zasiłków rodzinnych wzrosła, co najbardziej widoczne jest w 

Mińsku Mazowieckim (o 815 tys. zł), wzrosła też jednak liczba osób pobierających 

świadczenia. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w Żyrardowie w 2015 roku wyniosła 

2 163 tys. zł, zaś w Ciechanowie i Sochaczewie kolejno 1 514 tys. zł i 1 618 tys. zł. W latach 

2008 – 2015 wysokość wypłacanych środków na zasiłki pielęgnacyjne zmniejszyła się 

w Żyrardowie o 42 tys. zł. W pozostałych miastach odnotowano wzrost wysokości 

dystrybuowanych środków. Kwoty wypłacanych zasiłków pielęgnacyjnych uległy 

największemu wzrostowi w Otwocku (o 247 tys. zł).  

Tabela 8 Kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych w wybranych miastach na przestrzeni lat 
2008-2015 

Wskaźnik 2008 2011 2013 2015 

Kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych [tys. zł] 

Ciechanów 6 956 7 390 6 783 6 781 

Mińsk Mazowiecki 4 745 4 708 4 913 5 560 

Otwock 5 061 5 122 5 141 5 393 

Sochaczew 6 018 6 070 5 943 6 374 

Żyrardów 7 003 7 037 6 660 6 944 

Kwota wypłacanych zasiłków pielęgnacyjnych [tys. zł] 

Ciechanów 1 284 1 581 1 526 1 514 

Mińsk Mazowiecki 999 1 074 1 125 1 140 

Otwock 972 1 102 1 218 1 219 

Sochaczew 1 530 1 801 1 735 1 618 

Żyrardów 2 205 2 364 2 257 2 163 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Dodatki mieszkaniowe 

Jednostki znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej posiadają możliwość uzyskania 

wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego, który winien być wykorzystany w celu 

utrzymania mieszkania, bądź domu jednorodzinnego. Powyższe świadczenia funkcjonują na 

podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, a warunkiem ich 

otrzymania jest spełnienie kryteriów dochodowych.  
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Jak wskazuje Tabela 9, w 2015 roku największą liczbę dodatków mieszkaniowych wypłacono 

w mieście Ciechanów, było ich łącznie 14 006. Podobnie wysoką liczbę świadczeń przyznano 

w Żyrardowie (13 038), co świadczy o dużej liczbie gospodarstw domowych znajdujących się 

w złej sytuacji materialnej i bytowej. W pozostałych analizowanych miastach liczba 

wypłaconych dodatków mieszkaniowych była dużo niższa. 

W latach 2005 – 2015 zaobserwowano znaczny spadek liczby przyznawanych świadczeń 

mieszkaniowych w każdym analizowanym mieście. Stan ten związany jest z poprawą sytuacji 

majątkowej mieszkańców oraz ich zwiększonymi możliwościami finansowymi. Liczba 

przyznanych dodatków mieszkaniowych w Żyrardowie zmniejszyła się w perspektywie 10 lat 

o 12 978 zł (49,88%). W pozostałych miejscowościach spadki względne i bezwzględne 

wypłacanych świadczeń były mniejsze, niż w Żyrardowie (najmniejszy spadek odnotowano 

w Mińsku Mazowieckim – o 1 785 zł). Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 9 Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w wybranych miastach w latach 2005 - 2015 

 
2005 2009 2013 2015 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 

Ciechanów 23 921 13 871 13 646 14 006 

Mińsk Mazowiecki 6 677 4 025 4 642 4 892 

Otwock 7 232 4 118 4 768 4 529 

Sochaczew 10 211 6 168 7 271 6 155 

Żyrardów 26 016 12 075 11 900 13 038 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Proporcja kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych w wybranych miastach związana 

jest z ich liczbą. Tabela 10 mówi o tym, iż w 2015 roku najwyższą łączną kwotę świadczeń 

wypłacono w Ciechanowie (2 756,555 tys. zł) oraz w Żyrardowie (2 720,145 tys. zł). Na 

przestrzeni lat 2005 – 2015 w Żyrardowie, Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim oraz 

Sochaczewie łączne kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych uległy zmniejszeniu, 

natomiast w Otwocku sumy te wzrosły (mimo spadku ogólnej liczby wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych w tym mieście). 

Warto także dodać, iż we wszystkich analizowanych jednostkach wzrosła jednostkowa kwota 

wypłacanego dodatku mieszkaniowego. W roku 2005 najwyższe dodatki wypłacane były 

w Mińsku Mazowieckim oraz Sochaczewie (średnio 149 zł), zaś najniższe w Otwocku (średnio 

99 zł). W roku 2015 najwyższy dodatek mieszkaniowy otrzymali mieszkańcy Żyrardowa oraz 
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Sochaczewa (średnio 207 zł), zaś najniższe mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i Otwocka 

(średnio 186 zł), co wskazuje, iż to właśnie Żyrardów odnotował największy wzrost 

oferowanej pomocy w zakresie wsparcia mieszkaniowego. Szczegółowe dane zamieszczono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 10 Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w wybranych miastach w latach 2005 – 2015 [zł] 

 2005 2009 2013 2015 

Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych 

Ciechanów 3 343 882 2 178 550 2 746 630 2 756 555 

Mińsk Mazowiecki 989 214 736 875 880 224 912 884 

Otwock 714 826 555 786 901 922 844 100 

Sochaczew 1 519 135 1 170 910 1 623 437 1 270 619 

Żyrardów 3 614 062 1 619 912 2 323 987 2 720 145 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Dodatki mieszkaniowe mogą być przyznawane osobom zamieszkującym gospodarstwa 

o różnej strukturze własności. Wśród przyznawanych świadczeń, największą liczbę stanowią 

mieszkania gminne, tj. mieszkania komunalne i socjalne (6 652 świadczeń), co związane jest 

z faktem, iż lokale te zamieszkiwane są najczęściej przez osoby obarczone problemami 

społecznymi, m.in. bezrobociem i ubóstwem. Wśród dodatków mieszkaniowych znaczną 

część stanowią także dodatki na mieszkania spółdzielcze (4 121). Najrzadziej dodatki 

mieszkaniowe przyznawane są osobom, których lokale należą do towarzystw budownictwa 

społecznego (TBS).   

 

Wykres 4 Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych w Żyrardowie w 2015 roku w podziale na strukturę własności 
mieszkania 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 
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Jak wskazano wcześniej w Tabela 9, na przestrzeni lat 2006-2015 zmniejszyła się liczba 

wydanych dodatków mieszkaniowych. Spowodowało to spadek dodatków w zdecydowanej 

większości struktur własnościowych lokali. Wśród mieszkań gminnych jedyny wzrost na 

przestrzeni lat odnotowano w Mińsku Mazowieckim (z 1 816 do 1 900). Dodatki na 

mieszkania spółdzielcze we wszystkich badanych jednostkach zmniejszyły się. Liczba 

dodatków dla mieszkań prywatnych w budynkach objętych wspólnotą mieszkaniową wzrosła 

w dwóch miastach: Sochaczewie oraz Żyrardowie, co może być związane ze zdecydowanym 

wzrostem popularności posiadania mieszkania własnościowego. Podobnie ma się rzecz z 

mieszkaniami prywatnymi bez wspólnot mieszkaniowych – wzrost liczby dodatków 

odnotowano w Mińsku Mazowieckim oraz Sochaczewie. Także w Sochaczewie niewiele 

wzrosła liczba dodatków przyznawanych osobom zamieszkującym w lokalach TBS. We 

wszystkich miastach w lokalach należących do innych podmiotów na przestrzeni lat 2006-

2015 odnotowano spadek liczby wydawanych dodatków mieszkaniowych. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11 Dodatki mieszkaniowe w podziale ze względu na strukturę własności w wybranych miastach w latach 2006 – 2015 

Wskaźnik 2006 2009 2012 2015 

Mieszkania gminne 

Ciechanów 8 277 5 772 5 517 6 535 

Mińsk Mazowiecki 1 816 1 212 1 588 1 900 

Otwock 2 665 1 842 2 382 2 197 

Sochaczew 4 155 2 601 2 916 1 990 

Żyrardów 10 026 6 496 5 098 6 652 

Mieszkania spółdzielcze 

Ciechanów 10 818 6 095 5 641 5 128 

Mińsk Mazowiecki 2 332 1 403 1 352 1 282 

Otwock 2 063 1 034 1 143 1 171 

Sochaczew 2 392 1 047 924 1 069 

Żyrardów 9 480 4 415 4 583 4 121 

Mieszkania prywatne w budynkach objętych wspólnotą mieszkaniową 

Ciechanów 1 365 957 1 137 1 147 

Mińsk Mazowiecki 939 717 674 869 

Otwock 1 390 1 022 990 930 

Sochaczew 2 334 1 976 2 165 2 492 

Żyrardów 798 227 650 1 016 

Mieszkania prywatne bez wspólnot mieszkaniowych 

Ciechanów 617 402 417 602 

Mińsk Mazowiecki 88 43 131 322 

Otwock 244 121 94 157 

Sochaczew 192 207 268 265 

Żyrardów 1 290 896 776 790 



21 
 

Mieszkania Towarzystw budownictwa społecznego 

Ciechanów 614 376 429 394 

Mińsk Mazowiecki 0 0 0 0 

Otwock 0 0 0 0 

Sochaczew 142 73 88 159 

Żyrardów 266 41 48 65 

Lokale należące do innych podmiotów 

Ciechanów 568 269 260 200 

Mińsk Mazowiecki 1 199 650 654 519 

Otwock 246 99 97 74 

Sochaczew 362 264 243 180 

Żyrardów 1 690 0 302 394 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Poziom bezrobocia 

Sytuacja społeczno - gospodarcza miast determinowana jest przez stan i strukturę osób 

bezrobotnych. Jak wskazuje Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., w Żyrardowie w 

roku 2016 zarejestrowanych było 1 878 bezrobotnych, co stanowiło 4,64% ogółu 

mieszkańców miasta. Na przestrzeni lat 2006-2016 liczba osób pozostających bez pracy 

ulegała wahaniom. Największą liczbę osób bezrobotnych odnotowano w 2013 roku – 2 424 i 

w porównaniu do roku bazowego wzrosła ona o 22,15%. Przez następne lata liczba osób 

pozostających bez pracy malała. 

Na tle innych miast, w Żyrardowie odnotowano najmniejszy spadek osób pozostających bez 

zatrudnienia. Tendencja zmian w latach 2006 - 2016 wskazuje, że liczba bezrobotnych 

zmniejszyła się o 9 osób. Największy spadek bezrobotnych odnotowano w Otwocku, gdzie 

w przeciągu 10 lat liczba osób pozostających bez zatrudnienia zmalała o 47,14% (2 227 – 

2016 r., 1 177 – 2016 r.). Równie wysoką tendencję spadkową odnotowano w Mińsku 

Mazowieckim, Ciechanowie i Sochaczewie, w których liczba bezrobotnych zmalała kolejno o 

944, 873 i 640 osób. 

W analizie poziomu bezrobocia posłużono się również wskaźnikiem udziału bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Poprzez wykorzystanie tego 

wskaźnika możliwe jest uzyskanie pełniejszego obrazu skali bezrobocia w analizowanych 

jednostkach miejskich. Dane o liczbie osób bezrobotnych zestawione zostały z grupą ludności 

w wieku produkcyjnym. Najwyższy poziom wskaźnika w 2016 roku został odnotowany 

w Ciechanowie (8,00%) oraz w Żyrardowie (7,80%). W pozostałych ośrodkach miejskich 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował 
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się na niższych poziomach. Szczegółowe dane na temat bezrobocia w porównywanych 

miastach zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 12 Liczba osób bezrobotnych oraz udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 
wybranych miastach w latach 2006-2016  

Wskaźnik 2006 2009 2013 2016 

Liczba osób bezrobotnych 

Ciechanów 3 109 2 564 3 007 2 235 

Mińsk Mazowiecki 1 960 1 218 1 728 1 016 

Otwock 2 227 1 464 1 811 1 177 

Sochaczew 1 982 1 624 1 932 1 342 

Żyrardów 1 887 1 905 2 424 1 878 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Ciechanów 10,2 8,4 10,2 8,0 

Mińsk Mazowiecki 8,0 5,0 6,9 4,2 

Otwock 8,3 5,4 6,6 4,4 

Sochaczew 8,0 6,6 8,0 5,9 

Żyrardów 7,0 7,2 9,5 7,8 
Źródło: PUP Ciechanów, Mińsk Mazowiecki, Otwock, Sochaczew, Żyrardów  

W latach 2006 – 2016 sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu wyłącznie w Żyrardowie. 

W analizowanym okresie w mieście Żyrardów udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zwiększył się o 0,8 punktu procentowego. 

W pozostałych miastach odsetek zarejestrowanych osób bezrobotnych w relacji do populacji 

w wieku produkcyjnym uległ zmniejszeniu: 

 w Otwocku o 3,9 p.p. 

 w Mińsku Mazowieckim o 3,8 p.p. 

 w Ciechanowie o 2,2 p.p. 

 w Sochaczewie o 2,1 p.p. 

Bezrobocie w znacznej mierze spowodowane jest małą liczbą podmiotów gospodarczych 

oraz rosnącą biernością mieszkańców, którzy nie chcą podejmować zatrudnienia, 

zadowalając się otrzymywanymi świadczeniami. 

Analiza osób bezrobotnych pod względem płci (Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.) wykazała, że w roku 2016 w Żyrardowie bez pracy pozostawała większa liczba 

kobiet (951), niż mężczyzn (927). Podobną sytuację odnotowano w przypadku Mińska 

Mazowieckiego. W trzech pozostałych miastach liczba bezrobotnych mężczyzn przewyższała 
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liczbę bezrobotnych kobiet, co wskazywać może na powolną zmianę tendencji 

ogólnopolskich, gdzie to kobiety były płcią przeważającą wśród osób bezrobotnych.   

W ramach uwzględnienia populacji kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym w analizie 

zjawiska bezrobocia należy stwierdzić, że sytuacja kobiet na rynku pracy w Żyrardowie jest 

mniej korzystna, niż mężczyzn. W 2016 roku 8,20% kobiet w wieku produkcyjnym 

pozostawało bez zatrudnienia, podczas gdy w tym czasie odsetek bezrobotnych mężczyzn 

wynosił jedynie 7,40%. Tożsamą strukturę bezrobotnych z podziałem na płeć, w odniesieniu 

do populacji w wieku produkcyjnym, odnotowano w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim i 

Sochaczewie. 

Tabela 13 Liczba bezrobotnych w podziale na płeć w wybranych miastach w latach 2006-2016  

Wskaźnik 2006 2009 2013 2016 

Liczba bezrobotnych kobiet 

Ciechanów 1 751 1 178 1 365 1 093 

Mińsk Mazowiecki 1 051 569 840 538 

Otwock 1 068 662 771 554 

Sochaczew 1 051 787 908 668 

Żyrardów 978 884 1 136 951 

Liczba bezrobotnych mężczyzn 

Ciechanów 1 358 1 386 1 642 1 143 

Mińsk Mazowiecki 909 649 888 478 

Otwock 1 159 802 1 040 623 

Sochaczew 931 837 1 024 674 

Żyrardów 909 1 021 1 288 927 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Edukacja 

Na koncepcję wychowania przedszkolnego składają się cele zarówno pedagogiczne, jak 

i organizacyjne. Wychowanie przedszkolne spełnia wiele ważnych funkcji, m.in.: 
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Rysunek 1Funkcje wychowania przedszkolnego 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wskazuje Wykres 5, na terenie Żyrardowa w 2016 roku działalność prowadziło 14 

placówek przedszkolnych, w tym jedno przedszkole specjalne. Od 2006 roku liczba 

przedszkoli podwoiła się. W stosunku do pozostałych analizowanych jednostek miejskich, w 

Żyrardowie zlokalizowanych jest najmniej tego typu placówek. Największa ich liczba 

funkcjonuje w Otwocku (19 przedszkoli + 2 placówki specjalne) oraz w Mińsku Mazowieckim 

(21 przedszkoli).  

 

Wykres 5 Liczba przedszkoli w wybranych miastach w 2016 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Placówki wychowania przedszkolnego należy podzielić na dwa typy, klasyczne oraz specjalne. 

Specjalne przedszkola funkcjonują na terenie: Otwocka (2 placówki), Ciechanowa (1 

placówka) i Żyrardowa (1 placówka). Wszystkie ww. ośrodki prowadzone są przez jednostki 

samorządu powiatowego. 

Kolejnym kryterium podziału placówek wychowania przedszkolnego jest kwestia podmiotów, 

które nimi zarządzają. Należy wyróżnić placówki niepubliczne oraz te prowadzone przez 
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jednostki samorządu terytorialnego. Najwyższy odsetek publicznych placówek wychowania 

przedszkolnego odnotowano w 2016 roku w Otwocku (57,14%). Z drugiej strony, najwyższy 

udział niepublicznych ośrodków wychowania przedszkolnego w ogólnej ich liczbie 

zlokalizowany jest w miejscowości Mińsk Mazowiecki. Wartym podkreślenia jest fakt, że od 

2008 roku na terenie analizowanych miast powstała wyłącznie jedna nowa placówka 

wychowania przedszkolnego zlokalizowana w Żyrardowie. 

W 2016 roku na terenie Żyrardowa funkcjonowało 6 miejskich przedszkoli publicznych, 

prowadzonych przez jednostki samorządu gminnego. Były to: 

 Miejskie Przedszkole Nr 2, 

 Miejskie Przedszkole Nr 5, 

 Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały, 

 Miejskie Przedszkole Nr 8, 

 Miejskie Przedszkole Nr 9, 

 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10. 

W Tabela 14 analizie poddano liczbę dzieci w wieku przedszkolnym. W Żyrardowie w roku 

2006 liczba dzieci w wieku 3 - 5 lat wynosiła 1 181, z czego 553 zostało objętych 

wychowaniem przedszkolnym, natomiast już w 2015 r. liczba dzieci wzrosła o 8,94% (do 1 

297). Podobna tendencja występuje w przypadku pozostałych analizowanych miast z 

wyjątkiem Otwocka, gdzie liczba dzieci w wieku przedszkolnym spadła o 105 osób. 

Największy wzrost odnotowano w Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie. 

Z powodu zmian demograficznych z lat 2006 – 2016 oraz nowopowstających punktów 

przedszkolnych, liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat, przypadających na jedno miejsce 

w placówce wychowania przedszkolnego systematycznie się zmniejszała. W analizowanych 

miejscowościach zaobserwowano wyraźny spadek wartości powyższego wskaźnika. W 2016 

roku wyłącznie w mieście Żyrardów wartość wskaźnika wynosiła powyżej 1. Na jedno miejsce 

w placówce przedszkolnej przypadało statystycznie 1,09 dziecka w wieku od 3 do 5 lat. 

W pozostałych, analizowanych jednostkach miejskich liczba miejsc w placówkach 

przedszkolnych w relacji do zgłoszonego na nie zapotrzebowania była wystarczająca. 

Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli. 
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Tabela 14 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym oraz liczba dzieci przypadająca na jedno miejsce w przedszkolu w wybranych 
miastach w latach 2006 – 2016 

Wskaźnik 2006 2009 2012 2016 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) 

Ciechanów 1 274 1 209 1 404 1 348 

Mińsk Mazowiecki 1 364 1 443 1 593 1 564 

Otwock 1 450 1 512 1 560 1 345 

Sochaczew 1 089 1 183 1 170 1 129 

Żyrardów 1 181 1 307 1 481 1 297 

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadająca na jedno miejsce 

Ciechanów 1,50 1,31 1,16 0,85 

Mińsk Mazowiecki 1,27 1,08 0,93 0,80 

Otwock 1,38 1,24 1,14 0,75 

Sochaczew 1,66 1,28 1,01 0,68 

Żyrardów 1,61 1,62 1,72 1,09 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Szkoła podstawowa to pierwszy etap zorganizowanej edukacji. To ważny etap w życiu 

człowieka, kiedy zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale uczy się także nowych ról 

społecznych, norm i wartości oraz współżycia z rówieśnikami. Bardzo ważne w kształtowaniu 

umiejętności są warunki, w jakich nauka jest zdobywana. 

Jak wskazuje Tabela 15, liczba szkół podstawowych na przestrzeni lat ulegała nieznacznym 

wahaniom. Największa ich liczba występuje w Otwocku, co bezpośrednio związane jest także 

z największą liczbą ludności ogółem. Co ciekawe, drugie pod względem ludności miasto, tj. 

Mińsk Mazowiecki, posiada najmniejszą liczbę szkół podstawowych, mimo iż liczba dzieci 

uczących się w szkołach podstawowych jest największa spośród wszystkich porównywanych 

miast (2 967 uczniów). Wahania w liczbie szkół wiążą się głównie z powstawaniem 

i zamykaniem szkół prywatnych, mniej trwałych od szkół publicznych.  

Liczba uczniów w latach 2006-2016 także się wahała. Na przestrzeni lat, pod wpływem 

spadku liczby osób młodych, spadła liczba dzieci w wieku szkolnym w Ciechanowie i 

Sochaczewie. Miejscowościami, które stają się coraz bardziej atrakcyjne dla osób młodych, a 

liczba uczniów w ich szkołach podstawowych rośnie, są Mińsk Mazowiecki, Otwock oraz 

Żyrardów. Szczegółowe dane zawiera tabela zamieszczona na następnej stronie. 

W Żyrardowie funkcjonuje 6 zespołów szkół publicznych, w każdym z nich funkcjonuje szkoła 

podstawowa i gimnazjum: 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Jasna 11, 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. Gabriela Narutowicza 35, 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej 6B, 
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 Zespół Szkół Publicznych Nr 4, ul. Radziwiłłowska 16, 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 6, ul. Józefa Mireckiego 56, 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 7, ul. Franklina Roosevelta 2. 

Tabela 15 Liczba szkół podstawowych i uczniów szkół podstawowych w wybranych miastach w latach 2006 – 2016 

Wskaźnik 2006 2009 2012 2016 

Liczba szkół podstawowych  

Ciechanów 7 7 7 8 

Mińsk Mazowiecki 5 6 7 6 

Otwock 11 11 10 11 

Sochaczew 5 6 6 7 

Żyrardów 7 9 9 8 

Liczba uczniów szkół podstawowych 

Ciechanów 3 278 2 906 2 705 2 817 

Mińsk Mazowiecki 2 626 2 520 2 631 2 957 

Otwock 2 699 2 527 2 611 2 920 

Sochaczew 2 312 2 134 2 095 2 121 

Żyrardów 2 470 2 354 2 396 2 523 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Wartość wskaźnika dla szkół podstawowych i gimnazjalnych określona została poprzez 

współczynnik skolaryzacji brutto, tj. relację liczby osób uczących się na danym poziomie 

edukacji do liczby ludności w wieku uprawniającym do kształcenia się na tożsamym poziomie 

nauczania. W porównaniu z rokiem 2005 odnotowano znaczny spadek wartości wskaźnika 

dla żyrardowskich szkół podstawowych z poziomu 104,05% na 91,72% w roku 2015. 

Odwrotną tendencję współczynnika skolaryzacji brutto odnotowano dla szkół gimnazjalnych. 

W roku bazowym wartość wyniosła 100,00%, natomiast 10 lat później 104,17%. Taka 

sytuacja może być powodem rozpoczynania nauki przez dzieci we wcześniejszym wieku, 

przez co część dzieci, które według standardu powinny być jeszcze w szkole podstawowej, 

uczyły się już na poziomie gimnazjum. Podobne kierunki zmian współczynnika skolaryzacji 

brutto odnotowano w pozostałych, analizowanych ośrodkach miejskich. 

Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 16 Współczynnik skolaryzacji brutto w wybranych miastach w latach 2005 – 2015 

Wskaźnik 2005 2009 2012 2015 

Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych 

Ciechanów 111,27 114,73 118,85 108,41 

Mińsk Mazowiecki 104,69 103,87 105,71 97,81 

Otwock 105,62 97,19 101,20 92,16 

Sochaczew 104,08 104,20 103,76 96,76 

Żyrardów 104,05 102,88 105,32 91,72 
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Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach gimnazjalnych 

Ciechanów 114,47 125,03 126,50 130,49 

Mińsk Mazowiecki 128,20 132,61 134,79 134,23 

Otwock 103,44 110,28 112,07 109,33 

Sochaczew 111,15 112,79 111,58 114,07 

Żyrardów 100,00 101,57 105,21 104,17 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo publiczne stanowi ogół warunków oraz instytucji chroniących majątek i 

zdrowie obywateli oraz ład i suwerenność państw3. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego spoczywa zarówno na służbach mundurowych, jak i na ogóle społeczeństwa. 

Bezpieczeństwo to także bardzo ważny czynnik decydujący o jakości życia i chęci 

zamieszkiwania w danym miejscu.  

By uzyskać porównywalne dane dotyczącego przestępczości, sięgnięto do danych 

pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (Tabela 17). Najmniejszą liczbę 

przestępstw popełniono w Sochaczewie (540), tam też liczba przestępstw w przeliczeniu na 

1000 ludności jest najmniejsza (14,6). Zdecydowanie największą liczbę przestępstw w 2016 

roku odnotowano na terenie Żyrardowa (1550 przestępstw, czyli 38,3 przestępstwa na 1000 

ludności). Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego 

(20,2 na 1000 ludności) i znacznie większa od średniej dla całej Polski (19,5).  Żadne z 

pozostałych miast nie przekroczyło tych wartości, co świadczy o tym, że Żyrardów jest nie 

tylko najbardziej niebezpiecznym miastem spośród porównywanych, ale także jednym z 

najmniej bezpiecznych miast w Polsce.  

W każdym z miast wysoki odsetek stanowiły przestępstwa kryminalne i przestępstwa 

przeciwko mieniu. Co charakterystyczne, w Żyrardowie przeważały przestępstwa 

gospodarcze (718 przestępstw). Szczegółowe dane dotyczące przestępstw przedstawiono 

poniżej. 

Tabela 17 Liczba przestępstw w wybranych miastach w 2016 roku 

Wskaźnik 
Liczba przestępstw w przeliczeniu na 

1000 ludności 
Bezwzględna liczba 

przestępstw 

Ciechanów 16,0 710 

Mińsk Mazowiecki 14,9 599 

Otwock 15,05 675 

                                                      
3
 Definicja Polskiego Towarzystwa Naukowego. 
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Sochaczew 14,6 540 

Żyrardów 38,3 1550 
Źródło: opracowanie danych na podstawie GUS . 

Na przestrzeni lat we wszystkich badanych miastach przestępczość spadała, co świadczy o 

zwiększaniu się poziomu bezpieczeństwa tych miejsc. Największy spadek odnotowano w 

przypadku przestępstw najczęściej popełnianych, tj. przestępstw kryminalnych i przeciwko 

mieniu. Należy zwrócić jednak uwagę na liczbę przestępstw gospodarczych w Mińsku 

Mazowieckim i Żyrardowie – na przestrzeni lat ich liczba wzrosła, przy czym w Żyrardowie 

wartość ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie (z 73 przestępstw w roku 2012 do 718 

przestępstw w roku 2016), co świadczy o pilnej potrzebie zwiększenia kontroli 

gospodarczych, monitoringu i zaostrzenia przepisów. Tak duży wzrost wskaźnika dotyczącego 

przestępstw gospodarczych związany jest ze zwiększeniem kontroli gospodarczych i 

zwiększeniem świadomości społeczeństwa w zakresie metod wyłudzania. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 18 Rodzaje popełnionych przestępstw w wybranych miastach w latach 2012-2016 

Wskaźnik 2012 2014 2016 

Przestępstwa kryminalne 

Ciechanów 773 530 427 

Mińsk Mazowiecki 535 426 409 

Otwock 690 608 469 

Sochaczew 666 446 371 

Żyrardów 899 861 699 

Przestępstwa gospodarcze 

Ciechanów 198 149 130 

Mińsk Mazowiecki 54 66 63 

Otwock 136 99 70 

Sochaczew 213 78 45 

Żyrardów 73 141 718 

Przestępstwa drogowe 
Ciechanów 216 145 107 

Mińsk Mazowiecki 165 115 94 

Otwock 168 99 104 

Sochaczew 184 113 88 

Żyrardów 167 97 102 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 
Ciechanów 33 18 15 

Mińsk Mazowiecki 27 15 19 

Otwock 26 20 17 

Sochaczew 24 18 9 

Żyrardów 36 32 20 

Przestępstwa przeciwko mieniu 
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Ciechanów 595 436 379 

Mińsk Mazowiecki 394 285 265 

Otwock 497 447 343 

Sochaczew 609 345 267 

Żyrardów 758 600 588 
Źródło: opracowanie danych na podstawie GUS . 

Warto pochylić się szerzej nad przestępstwami popełnianymi w Żyrardowie i zwrócić uwagę 

na przestępstwa popełniane przeciwko rodzinie. W 2016 roku odnotowano 33 czyny karalne 

nieletnich (osób między 13 a 17 rokiem życia). Kolejne 75 przestępstw stanowiły te 

przeciwko rodzinie i opiece, a w związku z przemocą w rodzinie wdrożono 39 niebieskich kart. 

Niebieska karta jest procedurą podejmowaną przez jednostki organizacyjne miasta, których 

zadaniem jest pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa. 

Procedura wszczynana jest w chwili wystąpienia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia 

przemocy w rodzinie. Celem stosowania niniejszej metody jest ochrona osób 

poszkodowanych i resocjalizacja jednostek stosujących przemoc.  

Tabela 19 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa w Żyrardowie za rok 2016  

Czyny karalne nieletnich 
Przestępstwa przeciwko rodzinie i 

opiece 
Wdrożone niebieskie karty 

33 75 39 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie. 

Podsumowanie Etapu I: 

 Liczba mieszkańców Żyrardowa maleje, w 2016 roku wyniosła 40 504 osoby, co 

plasuje Żyrardów w środku zestawienia pięciu analizowanych miast. Ponad 2 000 

mieszkańców stanowią osoby niezameldowane, co jest konsekwencją coraz większej 

mobilności związanej z pracą i stwarza problemy zarówno społeczne (trudność 

z oszacowaniem zapotrzebowania m.in. na oświatę), jak i gospodarcze (brak 

odprowadzania podatków).  

 Społeczeństwo Żyrardowa, podobnie jak ludność Sochaczewa, Otwocka i Ciechanowa 

starzeje się – liczba osób w wieku poprodukcyjnym przeważa nad liczbą osób w wieku 

przedprodukcyjnym. W roku 2016 uzyskana wartość przyrostu naturalnego (liczba 

zgonów w stosunku do liczby urodzeń) w Żyrardowie wyniosła -49 i była to wartość 

najniższa spośród badanych miast. Starzenie się społeczeństwa wpływa na główne 

sfery funkcjonowania miast (społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną). Osoby 
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starsze wymagają większych nakładów na sferę zdrowia, profilaktykę zdrowotną, 

opiekę społeczną czy dostosowaną do ich potrzeb infrastrukturę (ławki, podjazdy, 

barierki, ułatwienia dla osób niedowidzących). Należy także podjąć działania w celu 

przyciągnięcia do miasta większej liczby osób. 

 Ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa związane jest obciążenie demograficzne, 

czyli liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w 

wieku produkcyjnym (w Żyrardowie wskaźnik ten wyniósł 37,6). To zjawisko ma 

wymiar nie tylko społeczny, ale także gospodarczy – oznacza, że coraz mniej osób 

pracuje na zwiększającą się liczbę osób starszych pobierających świadczenia 

emerytalne.  

 W Żyrardowie występuje ujemne saldo migracji (-179), co oznacza, że większa liczba 

osób wyjeżdża z Żyrardowa, niż się do niego przeprowadza. Ujemne saldo migracji 

odnotowano we wszystkich porównywanych miejscowościach z wyjątkiem Otwocka. 

Tak niski wskaźnik oznacza, że analizowane miasta nie są atrakcyjne dla mieszkańców, 

którzy większy potencjał i szanse na rozwój widzą w innych miejscowościach, 

najczęściej dużych metropoliach. Migracje wewnętrzne częściej podejmowane są 

przez kobiety, zaś migracje zagraniczne przez mężczyzn – migracje mężczyzn to 

głównie migracje ekonomiczne, zaś migracje kobiet mają różne podłoże (rodzinne, 

społeczne, ekonomiczne). Na ujemne saldo migracji wpływają zarówno czynniki 

społeczne (jakość życia, infrastruktura społeczna, oferta kulturalna i rekreacyjna), jak i 

gospodarcze (dostępność i rodzaj miejsc pracy, potencjał przedsiębiorstw) 

i infrastrukturalne (gospodarka mieszkaniowa, liczba szkół i przedszkoli, 

infrastruktura rekreacyjna i dostęp do miejsc zielonych). 

 W 2015 roku 3,72% mieszkańców Żyrardowa (1 508 osób) objętych było 

środowiskową pomocą społeczną. Od 2009 roku odsetek osób korzystających z 

pomocy społecznej spadł o 27,01%. W roku 2015 863 rodziny z Żyrardowa otrzymały 

zasiłki rodzinne na dzieci. W latach 2008 – 2015 liczba rodzin otrzymujących zasiłki 

pomocowe na dzieci zmniejszyła się w Żyrardowie o 48,63%. Mimo zmian w ustawie 

o świadczeniach rodzinnych (podniesiona została kwota dochodu, od której 

przyznawany jest zasiłek), stwierdzić można, iż we wszystkich miastach występują 

pozytywne tendencje w zakresie poprawy sytuacji ekonomicznej i bytowej ludności. 

Tendencja ta występuje nie tylko dla porównywanych jednostek, ale także dla całego 
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kraju (na taką sytuację wskazują także inne czynniki, m.in. wzrost dochodów 

gospodarstw domowych odnotowywany przez GUS). 

 W 2015 roku spośród porównywanych miast, największą liczbę dodatków 

mieszkaniowych wypłacono w Ciechanowie (14 006) oraz Żyrardowie (13 038). Na 

przestrzeni lat odnotowano spadek liczby przyznawanych świadczeń mieszkaniowych 

w każdym analizowanym mieście, w tym także w Żyrardowie, co podobnie jak spadek 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej świadczy o polepszającej się sytuacji 

bytowej mieszkańców. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są najczęściej 

mieszkańcom mieszkań gminnych oraz spółdzielczych, które zamieszkują osoby o złej 

sytuacji ekonomicznej.  

 W 2016 roku bezrobotni mieszkańcy Żyrardowa stanowili 4,64% ogółu mieszkańców 

miasta i 7,8% osób w wieku produkcyjnym (1 878 osób). Wyższy udział bezrobotnych 

odnotowano jedynie w Ciechanowie. W Żyrardowie odnotowano jednak najmniejszy 

spadek osób pozostających bez zatrudnienia – w porównaniu do roku 2006 liczba 

osób bezrobotnych spadła jedynie o 9 osób (dla porównania w Otwocku liczba ta 

spadła o 1 050 osób). Sytuacja ta wskazuje na fakt, iż sytuacja na rynku pracy w 

Żyrardowie jest stosunkowo dobra, jednak jej poprawa zachodzi wolniej niż w innych 

porównywanych miastach. W roku 2016 na terenie Żyrardowa mieszkało więcej 

bezrobotnych kobiet (951) niż mężczyzn (927), jednak różnica ta jest na tyle 

nieznaczna, że nie zachodzi tu zjawisko dyskryminacji kobiet na rynku pracy. 

Bezrobocie w znacznej mierze spowodowane jest małą liczbą podmiotów 

gospodarczych zatrudniających więcej niż 10 osób (te znajdują się głównie w Mińsku 

Mazowieckim, Otwocku i Sochaczewie) oraz rosnącą biernością mieszkańców, którzy 

nie chcą podejmować zatrudnienia, zadowalając się otrzymywanymi świadczeniami. 

 Na terenie Żyrardowa w 2016 roku działalność prowadziło 14 placówek 

przedszkolnych (sześć miejskich przedszkoli publicznych, w tym jedno przedszkole 

specjalne), co stanowi najmniejszą liczbę tego typu placówek spośród pięciu 

porównywanych miast. Liczba miejsc w żyrardowskich przedszkolach jest 

niewystarczająca, jest ich mniej niż wynosi liczba dzieci w wieku przedszkolnym.   

W pozostałych miastach liczba miejsc jest wystarczająca. Należy więc podjąć działania 

w celu zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom, co pozwoli na zwiększenie 

zatrudnienia wśród kobiet, które do tej pory zajmowały się wychowywaniem dzieci. 
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Mimo spadku liczby ludności i starzenia się społeczeństwa, liczba uczniów szkół 

podstawowych w Mińsku Mazowieckim, Otwocku i Żyrardowie zwiększyła się, co 

związane może być z możliwością posłania do szkoły dzieci w wieku 6 lat. Wraz ze 

wzrostem liczby uczniów, w Żyrardowie i Mińsku Mazowieckim wzrosła także liczba 

szkół (w porównaniu do roku 2006).  

 Miasto Żyrardów jest najbardziej niebezpiecznym miastem spośród porównywanych 

jednostek. Taka sytuacja wpływa na jakość życia mieszkańców oraz ich chęć 

osiedlania się w tym mieście (dotyczy to szczególnie osób młodych, zakładających 

własne rodziny oraz osób starszych). Należy podjąć działania w celu poprawy 

bezpieczeństwa w mieście, zwiększyć liczbę patroli policyjnych i uwrażliwić 

mieszkańców na zagrożenie.  
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Etap II – uwarunkowania gospodarcze dla miasta Żyrardowa na tle wybranych miast 

Na sytuację gospodarczą Żyrardowa składa się zespół elementów, który został poddany 

analizie w niniejszym rozdziale. Podobnie jak pozostałe etapy, został on porównany do 

wybranych jednostek miejskich województwa mazowieckiego. Dokonano przeglądu 

poszczególnych kategorii, stanowiących o potencjale gospodarczym wybranych miast. 

Przeanalizowano takie elementy, jak: struktura przedsiębiorstw, poziom przedsiębiorczości 

mieszkańców, poziom bezrobocia oraz konstrukcja budżetów miast. 

Struktura podmiotów gospodarczych 

W mieście Żyrardów przed transformacją działało wiele zakładów przemysłu lekkiego. 

W czasie zmian ustrojowych kilka z nich zostało rozwiązanych, w wyniku czego panowała 

w mieście dekoniunktura. Upadek dużych zakładów miał bardzo negatywny wpływ na 

lokalny rynek pracy. Od końca lat 90. XX w. struktura podmiotów gospodarczych w mieście 

Żyrardów ulegała przekształceniu. 

Jak wskazuje Tabela 20, obecnie funkcjonuje w Żyrardowie 5 280 przedsiębiorstw, a ich 

liczba od 2006 roku ulegała niewielkim wahaniom. W strukturze podmiotów gospodarczych 

dominują mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników. W 2016 roku ich liczba 

wynosiła 5 130, co stanowiło 97,15% wszystkich podmiotów gospodarczych w mieście. Na 

terenie miasta działalność prowadzi także 117 małych, 30 średnich oraz 3 duże 

przedsiębiorstwa. Podobna liczba oraz rozkład przedsiębiorstw występuje również 

w pozostałych miastach. 

W 2016 roku największą liczbę przedsiębiorstw odnotowano w Otwocku. Od 2006 roku 

liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się w tym mieście o 19,74%. W Mińsku 

Mazowieckim, Ciechanowie i Żyrardowie również zarejestrowano wzrost liczby 

przedsiębiorstw, natomiast skala tego zjawiska była mniejsza, niż w Otwocku, co wskazuje na 

mniejszy rozwój gospodarczy. Niewielki spadek liczby podmiotów gospodarczych na 

przestrzeni 10 lat odnotowano wyłącznie w Sochaczewie (o 6,18%). 

Szczegółowe dane przedstawia tabela znajdująca się na następnej stronie. 
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Tabela 20 Liczba podmiotów gospodarczych wśród wybranych miast w latach 2006 – 2016 

 
2006 2010 2012 2016 

Ciechanów 4 487 4 521 4 468 4 556 

Mińsk Mazowiecki 4 003 4 270 4 297 4 462 

Otwock 5 236 6 016 6 042 6 270 

Sochaczew 4 883 4 799 4 760 4 581 

Żyrardów 5 222 5 524 5 373 5 280 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

W celu porównania uwarunkowań gospodarczych w wybranych jednostkach miejskich 

wykorzystano wskaźnik liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON, przypadających na  

10 tys. mieszkańców. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w 2016 roku w Otwocku. 

Na każde 10 tys. mieszkańców przypadało w tym mieście 1 395 podmiotów gospodarczych. 

Na terenie czterech miast (Żyrardowa, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Ciechanowa) 

wartość wskaźnika w latach 2006 - 2016 wzrosła, co może wskazywać na wzrost potencjału 

gospodarczego tych jednostek. Wyłącznie miasto Sochaczew charakteryzowało się w tym 

czasie systematycznym spadkiem wartości wskaźnika i zmniejszaniem się bazy 

przedsiębiorstw. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

Tabela 21 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w wybranych miastach w latach 2006 - 
2016 

 
2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Ciechanów 982 1 001 993 993 1 017 1 033 

Mińsk Mazowiecki 1 055 1 101 1 086 1 083 1 103 1 105 

Otwock 1 207 1 295 1 345 1 344 1 375 1 395 

Sochaczew 1 288 1 325 1 256 1 262 1 251 1 249 

Żyrardów 1 273 1 311 1 327 1 300 1 288 1 304 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Jak wskazuje Tabela 22, w porównaniu do pozostałych analizowanych jednostek miejskich, 

Żyrardów charakteryzuje się największym odsetkiem przedsiębiorstw sektora publicznego 

(3,76% ogółu przedsiębiorstw). Liczba publicznych podmiotów w mieście Żyrardów na 

przestrzeni lat 2006 – 2016 ulegała niewielkim wahaniom. Do największych podmiotów 

gospodarczych z sektora publicznego, prowadzących działalność na terenie miasta Żyrardów 

należą: 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. – spółka skarbu 

gminy, odpowiadająca za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, pielęgnację 

zieleni miejskiej oraz zbiórkę i składowanie odpadów; 
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 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. – spółka skarbu gminy, 

odpowiadająca za wytwarzanie i dystrybucję energii cieplnej mieszkańcom; 

 AQUA Żyrardów Sp. z o. o. – spółka skarbu gminy, której przedmiotem działalności 

jest administrowanie i zarządzanie kompleksem sportowo-rekreacyjnym w 

Żyrardowie. 

Jednymi z największych pracodawców w Żyrardowie są również instytucje publiczne. Należy 

do nich zaliczyć: Starostwo Powiatowe, Komendę Powiatową Policji, Urząd Skarbowy, Urząd 

Miasta oraz Zespół Opieki Zdrowotnej. 

W pozostałych miastach zauważyć można stopniowy spadek udziału publicznych podmiotów 

gospodarczych wśród przedsiębiorstw ogółem, co przedstawia poniższa tabela. Największa 

skala przekształceń własnościowych została odnotowana w Sochaczewie (w roku 2006 udział 

podmiotów wynosił 3,19%, zaś w roku 2016 1,94%) oraz w Ciechanowie (spadek z 2,76% do 

2,39%). 

Tabela 22 Udział podmiotów sektora publicznego w ogóle przedsiębiorstw wybranych miast w latach 2006 - 2016 

 
2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Ciechanów 2,76% 2,64% 2,61% 2,60% 2,49% 2,39% 

Mińsk Mazowiecki 3,40% 2,43% 2,39% 2,37% 2,32% 2,20% 

Otwock 2,39% 2,06% 2,01% 2,02% 1,92% 1,88% 

Sochaczew 3,19% 2,58% 1,92% 2,12% 2,13% 1,94% 

Żyrardów 3,79% 3,62% 3,57% 3,67% 3,79% 3,77% 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

W analizowanym okresie wystąpiły dwa wyraźne trendy w zmianie liczby podmiotów 

gospodarczych z sektora prywatnego w mieście Żyrardów (Tabela 23). Związane są one z fazą 

ożywienia gospodarczego, która wystąpiła przed światowym kryzysem finansowym oraz 

z późniejszym okresem dekoniunktury. W latach 2006 – 2010 liczba przedsiębiorstw sektora 

prywatnego zwiększyła się w mieście o 6,03% do 5327 podmiotów, a następnie w 

późniejszych latach powróciła do początkowych wartości. Podobna sytuacja miała miejsce w 

Sochaczewie, gdzie liczba podmiotów sektora prywatnego zaczęła powoli spadać w roku 

2010. Ciągły wzrost gospodarczy objawiający się powstawaniem nowych podmiotów 

prywatnych widoczny jest w Mińsku Mazowieckim oraz Otwocku. Skutki ożywienia 

gospodarczego i późniejszego kryzysu finansowego wywarły największy wpływ na liczbę 
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mikroprzedsiębiorstw, które najsilniej reagowały na wahania koniunktury gospodarczej, co 

przedstawia Tabela 24.  

Tabela 23 Liczba podmiotów sektora prywatnego wybranych miast w latach 2006 – 2016 

Wskaźnik 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Ciechanów 4 363 4 434 4 403 4 352 4 420 4 413 

Mińsk Mazowiecki 3 867 4 103 4 168 4 195 4 334 4 348 

Otwock 5 111 5 573 5 895 5 920 6 069 6 121 

Sochaczew 4 727 4 863 4 707 4 659 4 556 4 465 

Żyrardów 5 024 5 196 5 327 5 176 5 081 5 052 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Tabela 24 Podmioty gospodarki narodowej według wielkości wybranych miast w latach 2006 – 2016 

Wskaźnik 2006 2009 2012 2016 

Mikroprzedsiębiorstwa (0-9) 

Ciechanów 4 296 4 212 4 271 4 374 

Mińsk Mazowiecki 3 821 3 899 4 126 4 292 

Otwock 4 991 5 490 5 820 6 049 

Sochaczew 4 696 4 513 4 577 4 401 

Żyrardów 5 086 5 243 5 221 5 130 

Małe przedsiębiorstwa (10-49) 

Ciechanów 147 145 152 143 

Mińsk Mazowiecki 139 153 137 135 

Otwock 199 208 184 183 

Sochaczew 138 149 137 138 

Żyrardów 98 117 118 117 

Średnie przedsiębiorstwa (50-249) 

Ciechanów 40 44 41 36 

Mińsk Mazowiecki 37 38 28 29 

Otwock 41 32 32 33 

Sochaczew 44 42 39 38 

Żyrardów 32 35 31 30 

Duże przedsiębiorstwa (250-999) 

Ciechanów 3 2 2 2 

Mińsk Mazowiecki 6 6 6 6 

Otwock 5 6 6 5 

Sochaczew 4 6 6 4 

Żyrardów 6 3 2 2 

Bardzo duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej) 

Ciechanów 1 2 2 1 

Mińsk Mazowiecki 0 0 0 0 

Otwock 0 0 0 0 

Sochaczew 1 1 1 0 

Żyrardów 0 1 1 1 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 
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W latach 2006 – 2016 zaobserwowano wzrost liczby nawiązanych spółek handlowych. Jest to 

forma współdziałania dwóch lub więcej podmiotów, w ramach której partnerzy dążą do 

osiągnięcia wspólnego celu. We wszystkich miastach zaobserwowano także wzrost liczby 

spółek z kapitałem zagranicznym (Tabela 25). Największa ich liczba w roku 2006, 

funkcjonowała na terenie Otwocka, zaś najmniejsza w Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie. 

W 2016 roku to w Żyrardowie odnotowano największą liczbę spółek zagranicznych, ich liczba 

wzrosła od 2006 roku o 51,4%.  

Nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz dokapitalizowanie kapitałem 

zagranicznym lokalnych przedsiębiorstw, świadczy o wzroście potencjału gospodarczego 

regionu, w szczególności zaś Żyrardowa. Podmioty gospodarcze z kapitałem zagranicznym, 

które prowadzą działalność na terenie Żyrardowa są największymi pracodawcami regionu. Są 

to: 

 TCL Operations Polska Sp. z o. o. – przedsiębiorstwo, którego głównym przedmiotem 

działalności jest produkcja elektroniki, 

 Knauf Industries – podmiot, który w ramach działalności żyrardowskiego oddziału 

wytwarza materiały z polistyrenu, 

 POLMOS Żyrardów Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wyrobów 

spirytusowych, 

 STABAR Sp. z o.o. Producent Konstrukcji Stalowych – podmiot, którego działalność 

stanowi kompleksowy proces projektowania, produkcji oraz montażu elementów 

stalowych dla różnych branży. 

Tabela 25 Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego wybranych miast w latach 2006 – 2016 

Wskaźnik 2006 2009 2012 2016 

Ciechanów 39 41 43 45 

Mińsk Mazowiecki 17 18 19 25 

Otwock 42 43 53 50 

Sochaczew 17 21 25 26 

Żyrardów 35 37 40 53 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Jak wskazuje Tabela 26, główną sekcją, w ramach której w 2016 roku podmioty we 

wszystkich analizowanych miastach prowadziły działalność był handel hurtowy i detaliczny; 
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naprawa pojazdów samochodowych, włączając w to motocykle. Przeważająca liczba 

przedsiębiorstw funkcjonowała również w następujących branżach4: 

 przetwórstwo przemysłowe, 

 budownictwo, 

 transport i gospodarka magazynowa, 

 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 

 pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby. 

Sektorami deficytowymi, w ramach których w 2016 roku podmioty gospodarcze z 

Ciechanowa, Mińska Mazowieckiego, Otwocka, Sochaczewa oraz Żyrardowa nie prowadziły 

działalności (bądź była to ich mała liczba) to5: 

 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

 górnictwo i wydobywanie, 

 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

 dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją, 

 administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, 

 organizacje i zespoły eksterytorialne. 

Szczegółowe dane na temat podmiotów gospodarczych zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 26 Podmioty gospodarcze wybranych miast według sekcji PKD* za rok 2016 

 Żyrardów Ciechanów Mińsk Mazowiecki Otwock Sochaczew 

Sekcja A 19 38 16 22 13 

Sekcja B 0 3 8 7 2 

Sekcja C 356 352 354 645 297 

                                                      
4
 Kryterium: minimum 200 podmiotów prowadzących działalność w danej sekcji w każdym z omawianych miast. 

5
 Kryterium: nie przekroczenie liczby 50 podmiotów prowadzących działalność w danej sekcji w każdym z 

omawianych miast. 
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Sekcja D 5 6 3 5 11 

Sekcja E 12 24 8 22 10 

Sekcja F 532 457 518 667 486 

Sekcja G 1 723 1 215 1 067 1 699 1 385 

Sekcja H 344 315 274 313 534 

Sekcja I 130 87 109 147 101 

Sekcja J 180 89 172 263 128 

Sekcja K 166 114 128 193 136 

Sekcja L 259 205 235 269 220 

Sekcja M 440 454 504 611 319 

Sekcja N 186 155 186 237 110 

Sekcja O 17 20 22 11 16 

Sekcja P 205 233 224 230 159 

Sekcja Q 297 347 286 358 281 

Sekcja R 85 102 81 100 95 

Sekcje S i T 324 340 267 471 278 

Sekcja U 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

*A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B - Górnictwo i wydobywanie, C - Przetwórstwo przemysłowe, D - 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych, E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F – 
Budownictwo, G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H - Transport i 
gospodarka magazynowa, I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J - Informacja i 
komunikacja, K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M - 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 
O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P – Edukacja, Q - Opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna, R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S - Pozostała działalność usługowa, T 
- Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby, U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 

Przedsiębiorczość mieszkańców 

Przedsiębiorczość mieszkańców należy określić, jako „uwarunkowany społecznie proces 

tworzenia szans na kreowanie bogactwa oraz ich twórcze wykorzystanie poprzez 

użytkowanie zasobów finansowych, materialnych oraz kapitału ludzkiego i społecznego w 

sposób innowacyjny6”. W celu analizy jej poziomu wykorzystano wskaźniki:  

 liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przypadających na 100 

osób w wieku produkcyjnym; 

 liczbę jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON, przypadających na 10 

tys. mieszkańców; 

                                                      
6

 A. Klasik, Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2006. 
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 liczbę jednostek wykreślonych z rejestru REGON, przypadających na 10 tys. 

mieszkańców. 

W 2016 roku największą liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym odnotowano w Otwocku (17,9). 

W stosunku do 2009 roku odsetek ten zwiększył się o 5,91% i był to najwyższy wzrost 

spośród analizowanych jednostek miejskich. W 2016 roku w mieście Żyrardów odnotowano 

drugi, najbardziej korzystny poziom wskaźnika liczby osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym (17,3). Od 2009 

roku wartość tego wskaźnika wzrosła o 1,16%, wskazując na przeciętny wzrost poziomu 

przedsiębiorczości ludności miasta. W latach 2009 - 2016 w miastach Ciechanów oraz Mińsk 

Mazowiecki odnotowano wzrost wartości analizowanego wskaźnika, natomiast 

w Sochaczewie jego poziom nie uległ zmianie. 

Jak wskazuje Tabela 27, w latach 2009 – 2016 w mieście Żyrardów na 10 tys. mieszkańców 

zarejestrowano 761 podmiotów gospodarczych, podczas gdy w tym samym czasie 

wyrejestrowano ich łącznie 745. Saldo zmian liczby podmiotów na 10 tys. mieszkańców 

wynosiło zatem +15, co oznacza korzystną dla przedsiębiorstw sytuację gospodarczą. 

Największe wahania liczby podmiotów gospodarki narodowej odnotowano w Żyrardowie 

w latach 2010 i 2011, kiedy odpowiednio ich liczba wzrosła w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców o 33, a w roku następnym zmniejszyła się o 35. 

Wśród pozostałych jednostek miejskich odnotowano podobną tendencję. Największe 

wahania liczby przedsiębiorstw również występowały w latach 2010 i 2011. W latach 2009 – 

2016 najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności odnotowano w 

Otwocku (łącznie 866), natomiast najmniej w Sochaczewie (łącznie 693). Również najbardziej 

skrajne salda zmian w liczbie przedsiębiorstw na 10 tys. ludności odnotowano dla Otwocka 

(+124) i Sochaczewa (-41). Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 27 Struktura nowo zarejestrowanych i wykreślonych podmiotów w rejestrze REGON w wybranych miastach na 
przestrzeni lat 2009 - 2016 

Wskaźnik 2009 2012 2014 2016 

Podmioty nowozarejestrowane w rejestrze REGON 

Ciechanów 102 92 101 88 

Mińsk Mazowiecki 108 103 95 87 

Otwock 94 104 111 102 
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Sochaczew 84 87 78 85 

Żyrardów 82 85 101 96 

Podmioty wykreślone w rejestrze REGON 

Ciechanów 129 73 96 90 

Mińsk Mazowiecki 134 63 80 79 

Otwock 86 89 108 101 

Sochaczew 147 75 87 91 

Żyrardów 73 75 107 95 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Jak wspomniano na stronie 34, przedsiębiorczość to nie tylko liczba podmiotów 

gospodarczych, ale także potencjał, innowacyjność i rozwój. W celu rozwoju tych cech, 

w Żyrardowie działają dwie organizacje. Rozwojem przedsiębiorczości i pobudzaniem jej 

zajmuje się Cech Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości w Żyrardowie. Pomaga ono 

w zdawaniu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, organizuje także kursy pozwalające 

na podnoszenie kalifikacji, które jest kluczowe w zakładaniu własnego przedsiębiorstwa. 

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zajmuje się natomiast 

popularyzacją wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji 

i zarządzania małymi przedsiębiorstwami, działaniami na rzecz adaptacji małych i średnich 

przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych, prowadzeniem działalności szkoleniowej 

i oświatowej oraz tworzeniem systemu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, głównie 

poprzez udzielanie pożyczek na rozwój działającego już przedsiębiorstwa, tj. zakup maszyn 

i urządzeń, zakup surowców i towarów czy inwestycji rozwijających firmę.  

Mimo iż Żyrardów leży w granicach województwa mazowieckiego, należy także do Podstrefy 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wspiera szczególnie nowe podmioty, które 

chciałyby rozpocząć swoją działalność, poprzez udzielanie im atrakcyjnych warunków. Samo 

miasto także dba o rozwój przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy, a przedsiębiorstwom 

zwiększającym zatrudnienie proponuje pomoc w zakresie podnoszenia atrakcyjności 

inwestycyjnej terenu, np., poprzez rozwój sieci komunikacyjnej czy drogowej. Żyrardów 

stosuje także specjalne  udogodnienia dla przedsiębiorców (m.in. zwolnienie z podatku od 

nieruchomości czy program pomocy publicznej dla przedsiębiorców)7. 

                                                      
7
 Dane pochodzą z Portalu Gospodarczego Żyrardowa http://www.invest.zyrardow.pl/ 
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Struktura budżetu 

Budżet miasta stanowi zestawienie planowanych dochodów i wydatków na dany rok 

obrachunkowy, który przyjmowany jest w formie uchwały budżetowej. Polityka finansowa 

miasta prowadzona jest przez organ do tego stanowiony (rada miasta/rada miejska), który 

ma wyłączne kompetencje do uchwalania budżetu oraz wprowadzania do niego poprawek 

i aktualizacji. 

Jak wskazuje Tabela 28, w 2016 roku budżet Żyrardowa charakteryzował się najbardziej 

korzystną strukturą spośród analizowanych jednostek miejskich. Dochody miasta znacznie 

przekroczyły wydatki, a dodatnie saldo wynosiło na koniec roku +18 042 803,41 zł. W 2016 

roku w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie również odnotowano nadwyżkę 

budżetową, natomiast o zdecydowanie mniejszych rozmiarach. Wyłącznie w Otwocku został 

odnotowany deficyt budżetowy w wysokości -1 041 237,06 zł. 

W latach 2010 – 2016 odnotowano znaczny wzrost wysokości zarówno dochodów, jak 

i wydatków wśród budżetów analizowanych miast. W Żyrardowie od 2010 roku dochody 

miasta ogółem wzrosły o 51,82%, natomiast w Mińsku Mazowieckim aż o 76,34%. Warto 

zauważyć, że systematycznej poprawie ulegał także stosunek wydatków do dochodów. 

W 2010 i 2012 roku w większości analizowanych podmiotów odnotowywano przewagę sumy 

wydatków nad dochodami, natomiast w kolejnych latach sytuacja uległa odwróceniu. 

Szczegółowe dane na temat wysokości dochodów i wydatków budżetowych zawarto w tabeli 

znajdującej się na następnej stronie. 

Tabela 28 Wysokość dochodów i wydatków budżetowych w wybranych miastach w latach 2010 - 2016 

  2010 2012 2014 2016 

Ciechanów 

dochody 134 262 tys. zł 134 169 tys. zł 158 999 tys. zł 167 924 tys.  zł 

wydatki 131 277 tys. zł 143 918 tys. zł 166 416 tys.  zł 164 12 tys. 6 zł 

Mińsk Mazowiecki 

dochody 90 222tys. zł 103 403 tys.  zł 122 817 tys. zł 159 101 tys. zł 

wydatki 92 045 tys. zł 109 507 tys. zł 117 696 tys. zł 156 301 tys.  zł 

Otwock 

dochody 130 366 tys. zł 106763203,21 zł 138 845 tys. zł 155 527 tys.  zł 

wydatki 117 210 tys. zł 100822914,21 zł 129 076 tys. zł 156 569 tys. zł 

Sochaczew 

dochody 84 231 tys. zł 97 426 tys. zł 115 674 tys. zł 141 113 tys.  zł 

wydatki 90 616 tys. zł 100 221 tys. zł 118 206 tys. zł 137 956 tys. zł 

Żyrardów 
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dochody 107 173 tys. zł 113 538 tys. zł 118 197 tys. zł 162 713 tys. zł 

wydatki 114 455 tys. zł 118 971 tys. zł 112 433 tys. zł 144 670 tys. zł 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

W 2016 roku dochody całkowite miasta przypadające na jednego mieszkańca wynosiły 

w Żyrardowie 4 019,61 zł. Od 2009 roku wzrosły one o 74,71%. W zestawieniu z pozostałymi 

miastami, dochody przeliczone na jednego mieszkańca były najwyższe właśnie w Żyrardowie. 

Najniższy dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca odnotowano w 2016 roku 

w Ciechanowie. Wynosił on 3 779,70 zł. Warto zwrócić uwagę, że w każdej analizowanej 

jednostce od 2009 roku dochody na jednego mieszkańca wzrosły.  

Tabela 29 Dochody całkowite przypadające na jednego mieszkańca w wybranych miastach w latach 2009 - 2016 

Wskaźnik 2009 2012 2016 

Ciechanów 2 271,13 2 974,00 3 779,70 

Mińsk Mazowiecki 2 329,65 2 615,36 3 939,51 

Otwock 3 003,44 2 371,73 3 453,95 

Sochaczew 2 255,53 2 569,94 3 812,54 

Żyrardów 2 300,65 2 739,62 4 019,61 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Struktura budżetu porównywanych miast za rok 2016 została poddana analizie pod kątem jej 

dominujących pozycji bilansowych (Tabela 30). Głównym źródłem dochodów miast były 

wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756). Największe wpływy z 

tego tytuły odnotowano w Otwocku. W 2016 roku wynosiły one w Żyrardowie 59 799 483,69 

zł i stanowiły 36,75% wszystkich wpływów do budżetu miasta. Od 2009 roku kwota ta 

zwiększyła się o 33,61%. Kluczowymi pozycjami wśród dochodów wszystkich 

porównywanych jednostek w 2016 roku były8: 

 Pomoc społeczna (dział 852) 

 Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 

Dział 630 (turystyka) nie przyniósł dochodów w żadnym z miast, niewielkie dochody przyniósł 

także dział 851 (ochrona zdrowia). 

                                                      
8
 Za kluczowe pozycje bilansowe zostały uznane te, których udział w łącznych dochodach przekraczał 5,00%. 
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Spośród łącznych wydatków budżetowych Żyrardowa, wynoszących w 2016 roku 

144 670 987,81 zł największą część stanowiły koszty dotyczące oświaty (29,06%) oraz 

pomocy społecznej (37,36%). Koszty związane z oświatą oraz usługami pomocy społecznej 

wzrosły od 2009 roku odpowiednio o 36,12% i 161,58%. Wyróżniającymi się pozycjami 

bilansowymi po stronie kosztów budżetowych w roku 2016 były również: 

 Pomoc społeczna (dział 852) 

 Oświata i wychowanie (dział 801) 

 Administracja publiczna (dział 750) 

 Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) 

Struktura kosztów budżetowych Żyrardowa wyróżnia się spośród budżetów pozostałych 

miast z powodu wyjątkowo wysokich nakładów pieniężnych ponoszonych na gospodarkę 

mieszkaniową. Bardzo wyraźną dysproporcję widać także w przypadku rolnictwa – kwota 

wydatków na ten dział w Mińsku Mazowieckim oraz Żyrardowie wynosiła 300-400 zł, zaś 

w pozostałych miastach nawet 44 000 zł, co świadczy o małym znaczeniu rolnictwa 

w gospodarce dwóch wymienionych miast.  

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków w podziale na działy przedstawia tabela 

zamieszczona na następnej stronie. 

 

Tabela 30 Struktura budżetu miasta Żyrardów za 2016 rok z wyróżnieniem pozycji wg działów* klasyfikacji budżetowej
9
 

 Kwota 
dochodów 

Kwota 
wydatków 

 Kwota 
dochodów 

Kwota 
wydatków 

Ciechanów Mińsk Mazowiecki 

Dział 010 41 478,80 zł 44 706,70 zł Dział 010 0,00 zł 395,61 zł 

Dział 500 0,00 zł 0,00 zł Dział 500 0,00 zł 0,00 zł 

Dział 600 3 068 538,59 23 399 957,58 zł Dział 600 260 752,74 zł 6 047 977,81 zł 

Dział 630 0,00 zł 0,00 zł Dział 630 0,00 zł 0,00 zł 

Dział 700 12 862 285,57 zł 9 857 250,22 zł Dział 700 4 363 930,85 zł 3 975 045,26 zł 

Dział 750 684 012,74 zł 11 581 249,12 zł Dział 750 806 641,63 zł 9 585 290,54 zł 

Dział 754 28 130,20 zł 862 002,34 zł Dział 754 205 245,66 zł 1 378 100,11 zł 

Dział 756 71 114 857,78 zł 0,00 zł  Dział 756 70 508 780,75 zł 0,00 zł 

Dział 801 4 271 899,78 zł 46 132 792,68 zł Dział 801 5 039 432,82 zł 67 140 313,26 zł 

Dział 851 3 768,92 zł 1 112 741,46 zł Dział 851 18 044,72 zł 985 938,73 zł  

Dział 852 34 432 774,30 zł 41 520 873,33 zł Dział 852 30 804 220,39 zł 36 307 498,84 zł 

                                                      
9
 W tabeli uwzględniono najważniejsze pozycje bilansowe, których wartość dochodów i wydatków była 

największa. 
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Dział 900 7 440 448,38 zł 16 214 970,00 zł Dział 900 4 408 612,64 zł 8 853 129,26 

Otwock Sochaczew 

Dział 010 651,69 zł 31 198,79 zł Dział 010 7 113,31 zł 9 381,15 zł 

Dział 500 252,34 zł 173 859,24 zł Dział 500 0,00 zł  0,00 zł 

Dział 600 1 867 450,44 zł 17 957 868,84 zł Dział 600 3 744 635,42 zł 10 161 706,12 zł 

Dział 630 0,00 zł 95 127,02 zł Dział 630 0,00 zł 0,00 zł 

Dział 700 3 727 507,55 zł 2 009 686,52 zł Dział 700 5 002 132,89 zł 6 748 910,21 zł 

Dział 750 610 436,61 zł 13 680 709,82 zł Dział 750 591 168,61 zł 11 964 250,07 zł 

Dział 754 157 303,50 zł 1 826 105,28 zł Dział 754 5 175,09 zł 805 793,15 zł 

Dział 756 77 340 605,34 zł 0,00 zł Dział 756 63 598 468,75 zł 0,00 zł 

Dział 801 3 643 590,23 zł 53 618 678,40 zł Dział 801 6 372 351,63 zł 46 391 505,00 zł 

Dział 851 17 074,27 zł 876 676,84 zł Dział 851 1 922,78 zł 809 403,26 zł 

Dział 852 32 392 421,83 zł 39 744 560,54 zł Dział 852 29 505 915,24 zł 35 905 739,30 zł 

Dział 900 9 216 460,55 zł 12 155 914,68 zł Dział 900 7 714 439,59 zł 13 043 772,72 zł 

  Żyrardów  

Dział 010 144,11 zł 294,31 zł Dział 010 - - 

Dział 500 60 700,35 zł 12 684,18 zł Dział 500 - - 

Dział 600 6 684 319,16 zł 9 423 803,37 zł Dział 600 - - 

Dział 630 0,00 zł 172 244,61 zł Dział 630 - - 

Dział 700 19 848 067,12 zł 12 857 819,96 zł Dział 700 - - 

Dział 750 514 761,96 zł 11 935 970,44 zł Dział 750 - - 

Dział 754 184 411,19 zł 2 797 898,65 zł Dział 754 - - 

Dział 756 59 799 483,69 zł 0,00 zł Dział 756 - - 

Dział 801 3 999 851,71 zł 42 037 027,26 zł Dział 801 - - 

Dział 851 2 700,00 zł 1 022 472,53 zł Dział 851 - - 

Dział 852 33 346 320,21 zł 39 579 463,44 zł Dział 852 - - 

Dział 900 5 391 563,75 zł 8 482 826,73 zł Dział 900 - - 
Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

 

*dział 010 - rolnictwo i łowiectwo, dział 500 – handel, dział 600 - transport i łączność, dział 630 – turystyka, dział 700 - 
gospodarka mieszkaniowa, dział 750 - administracja publiczna, dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dział 801 - oświata i wychowanie, dział 851 - ochrona zdrowia, 
dział 852 - pomoc społeczna, dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowią 

ważny instrument wspierania przedsiębiorczości. Stanowią one „inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego” 10. 

Dane zawarte w Tabela 31 wskazują, że w 2016 roku udział wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem wynosił w Żyrardowie jedynie 6,48%. Udział wydatków inwestycyjnych 

                                                      
10

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.0.1870) 
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w ogóle wydatków w Żyrardowie był ponad dwukrotnie niższy, niż w Ciechanowie. Od 2006 

roku poziom inwestycyjnych nakładów pieniężnych miasta zmniejszył się o 7,61 p. p.  

Należy zwrócić uwagę na identyczną tendencję wśród pozostałych, analizowanych jednostek 

miejskich. Najwyższy spadek udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

odnotowano w Mińsku Mazowieckim oraz w Sochaczewie. Wydatki te zmniejszyły się 

odpowiednio o 24,62 p. p. i 18,96 p. p. Spośród wybranych miast, w 2016 roku najwyższy 

udział inwestycyjnych nakładów pieniężnych w ogóle wydatków odnotowano w Ciechanowie. 

Wskaźnik ten ukształtował się w Ciechanowie na poziomie 13,79%.  

Tabela 31 Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem wybranych miast w latach 2006 - 2016 

 2006 2010 2014 2016 

Ciechanów 22,72% 26,19% 28,27% 13,79% 

Mińsk Mazowiecki 36,22% 17,40% 11,60% 11,60% 

Otwock 11,36% 16,97% 12,00% 10,61% 

Sochaczew 28,16% 9,46% 9,45% 9,20% 

Żyrardów 14,09% 12,66% 4,27% 6,48% 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Podsumowanie Etapu II: 

 W Żyrardowie w 2016 roku funkcjonowało 5 280 przedsiębiorstw (97,15% z nich 

stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, w większości działające w sektorze usług). Duże 

przedsiębiorstwa chętniej lokowane są w Mińsku Mazowieckim, Otwocku 

i Sochaczewie (w bliskiej odległości od Warszawy), choć te zatrudniające ponad 1000 

osób, tj. zakłady zajmujące bardzo dużą powierzchnię, znajdują się w Ciechanowie 

i Żyrardowie Na przestrzeni lat, zdecydowanie największy wzrost gospodarczy, 

objawiający się rosnącą liczbą podmiotów gospodarczych, odnotowano w Otwocku, 

który znajduje się najbliżej Warszawy.  

 Główną sekcją, w ramach której w 2016 roku podmioty we wszystkich analizowanych 

miastach prowadziły działalność, był handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając w to motocykle, co widoczne jest także w ogólnej 

statystyce dla całej Polski. Sfera sprzedaży detalicznej i hurtowej wciąż się rozwija, 

sklepy specjalizują się w dostarczaniu coraz bardziej egzotycznych i do tej pory trudno 

dostępnych towarów.   

 W 2016 roku dochody miasta Żyrardowa znacznie przekroczyły wydatki, a saldo na 

koniec roku wynosiło +18 042 803,41 zł. To znacznie wyższe saldo niż w pozostałych 
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miastach, co jest dowodem na dobre zarządzanie budżetem przez Władze Miasta. 

W latach 2010 – 2016 we wszystkich analizowanych miastach odnotowano znaczny 

wzrost wysokości dochodów, co jest wynikiem większych wpływów w podatków, ale 

także pozyskiwaniem środków z budżetu Unii Europejskiej. 

 Głównym źródłem dochodów Żyrardowa są wpływy od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem (dział 756). W 2016 roku stanowiły one 36,75% wszystkich 

wpływów do budżetu miasta. Głównym celem, na który przeznaczone zostały 

pieniądze, była oświata (29,06% wydatków) oraz pomoc społeczna (37,36% 

wydatków).  
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Etap III – uwarunkowania w sferze ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych 

dla miasta Żyrardowa na tle wybranych miast 

Ekonomia społeczna zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

stanowi sferę aktywności obywatelskiej, w ramach której działania jednostek i podmiotów 

ukierunkowane są na11: 

 integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 

 tworzenie nowych miejsc pracy, 

 świadczenie usług społecznych na rzecz interesu ogólnego, 

 rozwój lokalny. 

Zgodnie z przyjętą nomenklaturą Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

analizie zostaną poddane następujące podmioty ekonomii społecznej: 

 

Centra Integracji Społecznej 

Centra integracji społecznej stanowią podmioty pożyteczności publicznej, które mogą zostać 

utworzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

spółdzielni socjalnych CIS mogą tworzyć spółdzielnie zakładane przez podmioty, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

CIS realizują zadania dotyczące reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem. Do głównych założeń działalności CIS-ów należą: 

                                                      
11

 Definicja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
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 kształcenie kompetencji społecznych jednostek, 

 przekazywanie wiedzy w zakresie racjonalnego wydatkowania posiadanych środków 

pieniężnych, 

 nauka podstaw planowania rozwojem społecznym i zawodowym, również poprzez 

przekazanie informacji z zakresu form zatrudnienia oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 kształcenie kompetencji zawodowych. 

Jednostkami, które mogą zostać podopiecznymi centrów integracji społecznej są osoby12: 

 

Na obszarze województwa mazowieckiego działalność prowadzi 14 centrów integracji 

społecznej. Połowa wszystkich podmiotów zlokalizowanych jest na terenie miasta 

stołecznego Warszawa oraz miasta Legionowo. Dane na dzień 31 marca 2017 roku wskazują, 

że zarówno na terenie Żyrardowa, jak i na obszarze pozostałych analizowanych miast nie 

działa żadne Centrum Integracji Społecznej13. 

Kluby Integracji Społecznej 

Kluby Integracji Społecznej (w skrócie KIS) prowadzą działalność na podstawie tożsamych 

zapisów, co centra integracji społecznej. Zgodnie z treścią aktów prawnych, KIS może zostać 

utworzony przez: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie 

                                                      
12

 J. Koral, Centra Integracji Społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008. 
13

 Dane Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
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socjalne (które prowadzą reintegrację społeczną i zawodową) oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Sposób funkcjonowania klubu integracji społecznej oraz powołania go zależny jest od rodzaju 

podmiotu, który go prowadzi. W ramach form działalności KIS-ów wyróżnia się: 

 kluby jako jednostki organizacyjne wydzielone ze struktur jednostek samorządu,  

 kluby będące elementem ośrodka pomocy społecznej, 

 kluby, których działalność prowadzona jest wewnątrz struktury organizacji 

pozarządowych. 

Działalność klubów integracji społecznej odpowiada potrzebom lokalnych środowisk. Do 

głównych zadań KIS-ów należą: 

 ograniczanie negatywnych skutków bezrobocia, 

 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, 

 eliminowanie zjawiska bezradności życiowej, 

 kształcenie kompetencji zawodowych, 

 wspieranie integracji społecznej oraz kształtowanie postaw prospołecznych. 

Działania podejmowane przez kluby integracji społecznej przybierają różne formy. Główne 

z nich zostały przedstawione poniżej: 

 

Rysunek 2 Formy Klubów Integracji Społecznej 

Źródło: opracowanie własne. 

Na terenie województwa mazowieckiego działalność prowadzi 17 klubów integracji 

społecznej. Zgodnie z danymi na dzień 30 marca 2017 rok, na obszarze Żyrardowa nie został 
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uformowany żaden klub integracji społecznej. Wśród pozostałych miast, takie jednostki 

prowadzone są w Mińsku Mazowieckim oraz w Sochaczewie14. 

W Mińsku Mazowieckim działalność prowadzi Klub Integracji Społecznej „Aktywni”. Jest to 

podmiot prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Klub rozpoczął działalność 

w 2013 roku. Celem Klubu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale 

bezrobotnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, korzystających z pomocy społecznej. KIS 

umożliwia wzrost aktywności życiowej, pokonanie życiowej bierności i uzyskanie narzędzi do 

samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, z jakimi spotykają się osoby długotrwale 

bezrobotne. Uczestnicy Klubu korzystają z następujących form wsparcia15: 

 trening intrapersonalny, 

 trening motywacyjny, 

 trening kompetencji społecznych, 

 poradnictwo indywidualne-psychologiczne, 

 wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno-integracyjne, 

 kurs obsługi komputera, 

 praca socjalna, 

 prace społeczne. 

Fakt uczestnictwa w KIS sprawia, że uczestnicy nawiązują nowe kontakty, stają się bardziej 

aktywni, dzięki czemu zmniejsza się ich izolacja społeczna. Dzięki warsztatom i kursom 

zwiększa się także potencjał uczestników oraz ich szanse na rynku pracy.  

Klub Integracji Społecznej w Sochaczewie również prowadzony jest przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. KIS ma na celu kompleksową formę reintegracji społeczno-zawodowej 

w środowisku lokalnym oraz uzyskanie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za 

realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie. 

W ramach KIS wspierane są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Sochaczewie. Uczestnicy zajęć korzystają ze spotkań indywidualnych ze specjalistami 

(m.in. psychologiem, doradcą zawodowym, psychoterapeutą, prawnikiem i pracownikiem 

                                                      
14

 Dane Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
15

 Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim: 
http://www.minskmaz.mops.pl/klub_integracji_spolecznej 
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socjalnym), uczestniczą w grupach warsztatowych (m.in. nauka obsługi komputera, 

warsztaty z zakresu prawa pracy czy spotkania z doradcą zawodowym), samopomocowej 

grupie wsparcia oraz spotkaniach integracyjnych. Efektem działań jest nabycie kompetencji 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym, jak i na rynku 

pracy16. 

Organizacje pozarządowe 

Podstawą prawną funkcjonowania organizacji pozarządowych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zapisu niniejszej 

ustawy organizację pozarządową należy traktować jako podmiot niebędący jednostką 

sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz 

niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Organizacjami pozarządowymi mogą być osoby 

prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznała osobowość prawną (w tym fundacje i stowarzyszenia)17. 

Najbardziej typowymi i popularnymi formami prawnymi organizacji pozarządowych są 

fundacje oraz stowarzyszenia. Stowarzyszenie stanowi grupę dobrowolnie zrzeszonych ludzi, 

których głównym założeniem jest osiągnięcie wspólnego niezarobkowego celu. 

Stowarzyszenia charakteryzują się pełną dobrowolnościom uczestnictwa w nich. W każdym 

momencie osoby mogą do niego przystąpić, a także zrezygnować z uczestnictwa w nim. 

Podmiot ten ma trwały charakter, rotacja członków nie powoduje potrzeby aktualizacji jego 

statutu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach są to podmioty założone do realizacji 

celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Główne obszary działalności fundacji to: 

                                                      
16

 Strona internetowa Sochaczewa: http://www.sochaczew.pl  
17

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Rysunek 3 Obszary działalności fundacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Definicja fundacji według Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1993 r. (III CZP 88/93 – OSNC 1994, 

poz. 14) stanowi, że jest to „formalnie spersonifikowany majątek posiadający osobowość 

prawną, o którego przeznaczeniu decyduje wola fundatora”. Czynnikiem odróżniającym 

fundacje od stowarzyszeń jest w głównej mierze majątek, który w strukturze fundacji 

stanowi główny element jej działalności. Majątek fundacji może przybierać formę: środków 

pieniężnych, ruchomości, nieruchomości, bądź też papierów wartościowych. 

W ramach charakterystyki celów należy zwrócić uwagę na podstawowe różnice między 

stowarzyszeniami, a fundacjami, które przedstawione zostały w poniższej tabeli:  

Tabela 32 Charakterystyka funkcjonowania stowarzyszeń oraz fundacji 

 Stowarzyszenie Fundacja 

Sposób działania - rejestracja w systemie KRS, 
- brak potrzeby posiadania majątku, 
-  minimum 7 członków 

- w akcie fundacyjnym opisane 
składniki majątkowe: papiery 
wartościowe, środki pieniężne, 
ruchomości i nieruchomości, 
- brak możliwości funkcjonowania 
fundacji bez majątku 

Cel działania - dobrowolny cel działalności 
(niekomercyjny), 
- brak konieczności spełnienia 
społecznie użytecznych celów 

- cel działania zgodny z 
podstawowymi interesami 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
- cele fundacji nie mogą być 
powiązane z interesami fundatora 

Zarządzanie - najważniejsze decyzje 
podejmowane przez walne 
zgromadzenie członków, 
- demokratyczne zasady zarządzania, 
- zarząd podmiotu wykonuje zadania 
zlecone przez walne zgromadzenie, 
- istnienie wewnętrznego organu 
kontrolującego 

- podmiot zarządzany przez zarząd, 
- brak konieczności powołania 
wewnętrznych organów 
kontrolujących, 
- brak szczególnych uprawnień 
fundatora (wyłącznie te umieszczone 
w statucie), 
- brak funkcji członka fundacji, 
- możliwe stanowiska: pracownik, 
wolontariusz i organy zarządcze 
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Nadzór zewnętrzny - nadzór nad stowarzyszeniami 
sprawują starostowie powiatowi, 
bądź prezydenci miast, 
- brak obowiązku sprawozdawczego 
wobec organów nadzorczych 

- monitoring ministra właściwego z 
uwagi na rodzaj prowadzonej 
działalności fundacji, 
- monitoring starosty powiatowego 
ze względu na siedzibę fundacji, 
- coroczny obowiązek przedłożenia 
sprawozdania z działalności do 
odpowiedniego ministra 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu www.ngo.pl o tematyce aktywności obywatelskiej. 

Żyrardów posiada uchwalany co roku Program Współpracy Miasta Żyrardowa z 

Organizacjami Pozarządowymi. Celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa 

między samorządem a organizacjami pozarządowymi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej. Dane z września 2017 

roku wskazują, że na terenie Żyrardowa działalność prowadziło 88 organizacji 

pozarządowych (z czego 64 działają aktywnie). Ich działalność skupia się nie tylko na rozwoju 

zainteresowań członków organizacji, ale także wokół istotnych problemów społecznych. 

Instytucje te rozbudzają świadomość społeczną, kształtują postawy obywatelskie i wspierają 

grupy najbardziej potrzebujące.  

Przedmiotem współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi jest realizacja 

zadań publicznych w zakresie: 

 pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom wykluczonym), 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 edukacji, oświaty i wychowania, 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 

 kultury i sztuki, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, 

 promocji i organizacji wolontariatu, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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Priorytetowe zadania publiczne realizowane są przez: Radę Miasta Żyrardowa, Prezydenta 

Miasta Żyrardowa, Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne miasta („AQUA 

ŻYRARDÓW” Sp. z.o.o., Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury), 

komórki organizacyjne Urzędu Miasta Żyrardowa. 

9 podmiotów funkcjonujących w mieście zostało sklasyfikowanych jako organizacje 

działające w sferze pożytku publicznego18: 

 Stowarzyszenie „Równych Szans”, 

 Stowarzyszenie „Oratorium św. Jana Bosko”, 

 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną 

„Pomóż Żyć", 

 Stowarzyszenie Nieść Ulgę w Cierpieniu im. Ojca Pio i Matki Teresy z Kalkuty, 

 Fundacja „Fundusz Młodych – Wehikuł”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Trójka", 

 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa,  

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem Być". 

Jak wskazuje Tabela 33, na terenie Żyrardowa w 2016 roku prowadziło działalność 16 

fundacji. Ich liczba była ponad dwukrotnie mniejsza niż w Otwocku, gdzie działalność 

prowadziło 39 takich podmiotów. W latach 2006 – 2016 liczba fundacji funkcjonujących w 

Żyrardowie oraz Mińsku Mazowieckim wzrosła dwukrotnie, natomiast w Ciechanowie i 

Otwocku trzykrotnie. Najmniejsza liczba fundacji w 2016 roku została odnotowana w 

Sochaczewie.  

Tabela 33 Fundacje w wybranych miastach w latach 2006 - 2016 

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Ciechanów 5 5 8 11 15 15 

Mińsk Mazowiecki 9 8 9 9 13 18 

Otwock 13 14 18 25 32 39 

Sochaczew 8 9 9 9 12 11 

Żyrardów 8 9 9 12 13 16 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

                                                      
18

 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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W celu porównania skali zasięgu działalności organizacji pozarządowych w wybranych 

jednostkach miejskich posłużono się wskaźnikiem liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych przypadających na 10 tys. mieszkańców analizowanych miast (Tabela 34). 

Wartość tego wskaźnika jest pośrednim wskaźnikiem poziomu aktywności społecznej 

mieszkańców (mówi o tym, jak wiele organizacji działa na rzecz społeczeństwa, co wiąże się 

także z liczbą mieszkańców zaangażowanych we współtworzenie tych organizacji).  

W 2016 roku na terenie Żyrardowa na 10 tys. mieszkańców przypadało 30 organizacji 

społecznych i pozarządowych. Spośród 5 analizowanych miast, najniższe wartości wskaźnika 

aktywności społecznej odnotowano w Żyrardowie i w Mińsku Mazowieckim. Najwyższym 

zaangażowaniem w sprawy socjalne charakteryzowali się natomiast mieszkańcy Ciechanowa 

i Otwocka, gdzie na 10 tys. mieszkańców przypadały 33 organizacje społeczne i pozarządowe. 

Tabela 34 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców wybranych miast na przestrzeni lat 
2006 - 2016 

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Ciechanów 21 23 25 26 30 33 

Mińsk Mazowiecki 19 21 21 24 27 30 

Otwock 15 19 21 24 30 33 

Sochaczew 17 20 23 26 29 31 

Żyrardów 18 19 20 22 26 30 

Źródło: opracowanie danych na podstawie BDL/GUS. 

Spółdzielnie socjalne 

Spółdzielnie socjalne stanowią zrzeszenia osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia 

społecznego, m.in. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, czy też 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Spółdzielnia pełni funkcję przedsiębiorstwa 

społecznego. Wypracowany przez członków spółdzielni dochód redystrybuowany jest w celu 

ich reintegracji społecznej i zawodowej. Poprzez reintegrację społeczną należy rozumieć 

podejmowanie czynności w celu odbudowania i podtrzymania możliwości uczestniczenia 

jednostek w życiu lokalnej społeczności oraz pełnieniu przez nich ról społecznych. 

Reintegracja zawodowa polega na odbudowie i podtrzymaniu wśród jednostek kompetencji 

niezbędnych do świadczenia samodzielnej pracy na rynku. Spółdzielnia socjalna może zostać 

założona przez minimum 5, a maksymalnie 50 członków. Jednostkami zakładającymi 

niniejszą organizację mogą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  
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Dane na dzień 31 lipca 2017 roku wskazują, że w województwie mazowieckim 

zarejestrowanych było łącznie 137 spółdzielni socjalnych. Według klasyfikacji Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, niniejsze podmioty zostały wydzielone na 4 grupy19: 

 spółdzielnie socjalne działające aktywnie – 69 podmiotów na terenie województwa, 

 spółdzielnie socjalne nieaktywne lub brak możliwości kontaktu – 54 podmioty na 

terenie województwa, 

 spółdzielnie socjalne w zawieszeniu – 7 podmiotów na terenie województwa, 

 spółdzielnie socjalne w likwidacji – 8 podmiotów na terenie województwa. 

Na dzień 31 lipca 2017 roku na terenie Żyrardowa, Mińska Mazowieckiego oraz Sochaczewa 

nie funkcjonowała żadna spółdzielnia socjalna. W tym czasie w Otwocku działalność 

prowadziła jedna spółdzielnia socjalna, natomiast w Ciechanowie odnotowano po jednej 

aktywnej i nieaktywnej spółdzielni. 

 

Rysunek 4 Spółdzielnie socjalne w wybranych miastach Obszaru Metropolitarnego Warszawy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Koordynacji Ekonomii Społecznej na Mazowszu. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Warsztaty terapii zajęciowej stanowią wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie instytucję 

stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnego świadczenia pracy 

warunki do rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach przywracania umiejętności 
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 Strona internetowa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, www.es.mcps-efs.pl   



59 
 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie pełni roli samodzielnej placówki, 

stanowi część większej struktury organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną lub 

zdolność do czynności prawnych. Podmiotem organizującym warsztaty są w głównej mierze 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. 

Celem organizacji warsztatów terapii zajęciowej jest20: 

 aktywne wspieranie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

 kreowanie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do świadczenia pracy możliwości 

rewalidacji w zakresie przywrócenia zdolności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Zgodnie z danymi z dnia 22 marca 2017 roku, na terenie województwa mazowieckiego 

prowadziły działalność 83 warsztaty terapii zajęciowej. W Żyrardowie funkcjonował w tym 

czasie jeden warsztat terapii zajęciowej, zlokalizowany przy MUSI NOVUM sp. z o.o. Wśród 

pozostałych, analizowanych jednostek miejskich również odnotowano po jednej placówce 

warsztatów terapii zajęciowej: 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku 

Mazowieckim, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie. 

Zakłady Aktywności Zawodowej 

Zakłady Aktywności Zawodowej (w skrócie ZAZ) są jednostkami organizacyjnymi 

wyodrębnionymi finansowo i administracyjnie z innych podmiotów zajmujących się opieką 

społeczną. Zakłady prowadzą działalność w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, określanej jako działalność gospodarcza oraz obsługowo-rehabilitacyjna. 

Głównym celem działalności ZAZ-ów jest dążenie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

charakteryzujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, a także tych 
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 Strona internetowa Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
www.niepelnosprawni.gov.pl  
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sklasyfikowanych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono 

upośledzenie umysłowe, autyzm bądź chorobę psychiczną. 

Podmiotami uprawnionymi do założenia zakładu aktywności zawodowej są jednostki 

samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe oraz społeczne, których statutowym 

celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Podmioty, które ubiegają się o uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej dla 

wyodrębnionej ze struktur organizacyjnych komórki muszą spełnić następujące warunki21: 

 Zapewnić zatrudnienie w zakładzie w minimum 70% przez osoby niepełnosprawne 

(głównie skierowane do jednostki przez powiatowe urzędy pracy), 

 Posiadać odpowiednią infrastrukturę, spełniającą warunki wynikające z zasad BHP. 

Dodatkowo zaplecze zakładu powinno być przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w zakresie: pomieszczeń sanitarnych, stanowisk pracy oraz 

ciągów komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

 Zagwarantować specjalistyczną opiekę medyczną, rehabilitacyjną, a także 

poradnictwo, 

 Wydatkować uzyskiwane dochody na zakładowy fundusz aktywności, 

 Otrzymać pozytywną opinię starosty powiatowego w ramach potrzeby utworzenia 

ZAZ. 

Dane z 2 marca 2017 roku wskazują, że na terenie województwa mazowieckiego 

funkcjonowało 8 zakładów aktywności zawodowej. Największa ich liczba zlokalizowana była 

na terenie miasta stołecznego Warszawa. Zarówno na terenie Żyrardowa, jak i wśród 

pozostałych, analizowanych jednostek miejskich nie odnotowano działalności zakładów 

aktywności zawodowej. 

 

Podsumowanie Etapu III: 

 Na obszarze województwa mazowieckiego działalność prowadzi 14 centrów integracji 

społecznej. Zlokalizowane są one głównie w Warszawie oraz Legionowie. Zarówno na 

                                                      
21

 Strona internetowa Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
www.niepelnosprawni.gov.pl 
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terenie Żyrardowa, jak i na obszarze pozostałych analizowanych miast nie działa 

żadne centrum integracji społecznej, zaś kluby integracji społecznej działają jedynie 

na terenie Mińska Mazowieckiego i Sochaczewa. Brak tych jednostek wspierających 

wpływa negatywnie na proces reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych, 

ich umiejętność uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz podnoszenie 

kwalifikacji i znalezienie zatrudnienia.  

 W Żyrardowie działalność prowadzi 88 organizacji pozarządowych (dane z września 

2017 roku), z czego 16 podmiotów stanowiły fundacje. Dla porównania, w Otwocku w 

tym samym czasie funkcjonowało 39 fundacji. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat 

liczba organizacji pozarządowych na terenie wszystkich badanych miast wzrosła, 

jednak ich liczba wciąż jest zbyt mała, by mówić o aktywnej społecznie ludności.  

  Na terenie województwa mazowieckiego działalność prowadzi 137 spółdzielni 

socjalnych, z czego 69 działa aktywnie. Na terenie porównywanych miast w 2017 

roku istniały jedynie 3 spółdzielnie socjalne – jedna aktywna w Otwocku oraz jedna 

aktywna i jedna nieaktywna spółdzielnia socjalna w Ciechanowie. Brak takich 

jednostek utrudnia proces przywracania na rynek pracy osób długotrwale 

bezrobotnych, bez kwalifikacji czy posiadających trudną sytuację życiową.  

 Na terenie województwa mazowieckiego działalność prowadzą 83 placówki oferujące 

warsztaty terapii zajęciowej (dane z dnia 22.03.2017). Jeden z warsztatów 

prowadzony jest na terenie Żyrardowa przy przychodni rehabilitacyjnej MUSI 

NOVUM. Każde z pozostałych analizowanych miast także posiada po jednej placówce 

oferującej warsztaty terapii zajęciowej, dzięki czemu osoby niepełnosprawne 

posiadają w swoim najbliższym otoczeniu miejsce reintegracji zawodowej i społecznej. 

 Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 8 zakładów aktywności 

społecznej (dane z dnia 02.03.2017). Żaden z nich nie działa na terenie Ciechanowa, 

Mińska Mazowieckiego, Otwocka, Sochaczewa czy Żyrardowa. 

 Dane dotyczące podmiotów ekonomii społecznej pokazują ich nierównomierne 

rozmieszczenie na terenie województwa mazowieckiego, co wywołuje nierówny 

dostęp do wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. 
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Wnioski 

 Wszystkie badane miasta pozostają pod silnym wpływem Warszawy. Jej bliskość 

wpływa na liczbę ludności, migracje, liczbę podmiotów ekonomii społecznej, ale także 

potencjał gospodarczy. 

 Społeczeństwa porównywanych miast (Ciechanów, Mińsk Mazowiecki, Otwock, 

Sochaczew oraz Żyrardów) starzeją się, co związane jest z małą liczbą urodzeń, 

wydłużeniem się życia ludności oraz odpływem ludzi młodych do większych miast 

(głównie Warszawy) oraz wsi i małych miast bezpośrednio sąsiadujących z Warszawą. 

Starzenie się społeczeństwa wpływa na najważniejsze sfery funkcjonowania miast: 

społeczną (m.in. potrzeba rozwoju opieki zdrowotnej, aktywizacji i usamodzielnienia 

osób w wieku emerytalnym, zmniejszenie liczby szkół, pomoc społeczna dla osób 

starszych, w tym opieka całodzienna), gospodarczą (spadek osób pracujących, wzrost 

wypłacanych świadczeń emerytalnych) i infrastrukturalną (dostosowanie 

infrastruktury do potrzeb osób starszych, budowa domów opieki). By zatrzymać 

postępujące starzenie się społeczeństwa należy zachęcić osoby młode do pozostania 

w mieście, zapewnić im dostosowana do ich potrzeb infrastrukturę mieszkaniową 

oraz atrakcyjne miejsca pracy.  

 Na przestrzeni lat w Żyrardowie znacząco spadł odsetek osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej, spadła także liczba rodzin otrzymujących zasiłki 

pomocowe na dzieci, co świadczy o skuteczności programów wdrażanych przez 

MOPS, aktywizacji mieszkańców, poprawie sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz 

o ogólnej poprawie jakości życia w Żyrardowie. Żyrardów odznacza się w tej kwestii 

znacznie bardziej pozytywnymi tendencjami niż pozostałe miasta, gdzie liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej rośnie.  

 Dodatki mieszkaniowe we wszystkich porównywanych miastach, w tym także 

w Żyrardowie, wypłacane są głównie osobom mieszkającym w mieszkaniach 

gminnych i spółdzielczych. W mieszkaniach tych, częściej niż w mieszkaniach 

własnościowych, żyją osoby obarczone problemami społecznymi, m.in. problemem 

ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu czy bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie analizowane miasta wykazują 
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znaczną poprawę w tym zakresie, a liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych 

spada, co świadczy o poprawie sytuacji materialnej gospodarstw domowych i 

rosnącej jakości życia mieszkańców.  

 Władze analizowanych miast starają się odpowiadać na potrzeby zapewnienia 

podstawowych warunków do wychowania i nauki - na terenie Żyrardowa oraz 

pozostałych jednostek funkcjonuje wystarczająca liczba miejsc w szkołach, jednak 

w Żyrardowie, mimo zwiększenia liczby przedszkoli, wciąż występuje zbyt mała liczba 

miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Należy także mieć na uwadze 

podtrzymywanie jakości kształcenia i dbania o warunki techniczne szkół i placówek 

wychowania przedszkolnego. 

 Mimo znaczącej poprawy sytuacji materialnej i bytowej mieszkańców, to właśnie 

Żyrardów jest najbardziej niebezpiecznym miastem spośród porównywanych 

jednostek. Taka sytuacja wpływa na jakość życia mieszkańców oraz ich chęć 

osiedlania się w tym mieście (dotyczy to szczególnie osób młodych, zakładających 

własne rodziny). Należy zintensyfikować działania w celu zmniejszeniu liczby 

popełnianych przestępstw, zwiększyć liczbę patroli policyjnych, co wpłynie na 

poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

 Na przestrzeni lat liczba podmiotów gospodarczych na terenie Żyrardowa utrzymała 

się na podobnym poziomie, co może świadczyć o braku rozwoju gospodarczego 

i niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców. Ogół przedsiębiorstw tworzyły 

głównie mikroprzedsiębiorstwa, w tym szczególnie firmy zajmujące się handlem 

hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych. Duże 

przedsiębiorstwa chętniej lokowane są w Mińsku Mazowieckim, Otwocku 

i Sochaczewie, miejscowościach znajdujących się bliżej Warszawy, choć te 

zatrudniające ponad 1000 osób znajdują się w Ciechanowie i Żyrardowie. Zarówno na 

terenie Żyrardowa, jak i na terenie innych miast, działają instytucje zajmujące się 

rozwojem przedsiębiorczości, mimo to należałoby podjąć więcej działań 

aktywizujących mieszkańców do zakładania własnych działalności oraz rozwoju tych 

już działających. 

 Na przestrzeni lat w Żyrardowie odnotowano najmniejszy spośród wszystkich miast 

spadek liczby osób bezrobotnych. Może być to związane z brakiem nowych miejsc 

pracy, ale także z rosnącą roszczeniowością i brakiem chęci podjęcia zatrudnienia. 
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Część społeczeństwa rejestruje się jako osoba bezrobotna, równocześnie podejmując 

nielegalną pracę, dzięki czemu mimo braku spadku bezrobocia poprawie ulegają 

warunki bytowe i sytuacja ekonomiczna. 

 Na terenie województwa mazowieckiego bardzo nierównomiernie rozmieszczone są 

podmioty ekonomii społecznej, większość z nich znajduje się w stolicy województwa, 

tj. Warszawie. Na terenie analizowanych jednostek funkcjonuje znikomy odsetek 

działających w województwie mazowieckim PES. W Żyrardowie nie funkcjonuje żadne 

centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej (KIS-y znajdują się za to 

w Sochaczewie oraz Mińsku Mazowieckim), zakład aktywności społecznej ani 

spółdzielnia socjalna (dwie aktywne spółdzielnie działają w Otwocku oraz 

Ciechanowie). Swoją działalność w Żyrardowie zgłosił jeden Warsztat Terapii 

Zajęciowej oraz 88 organizacji pozarządowych, w tym 16 fundacji. Mimo iż na 

przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba organizacji pozarządowych na terenie 

wszystkich badanych miast wzrosła, wciąż brakuje innych podmiotów, wspierających 

szczególnie osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Taka sytuacja 

świadczy nie tylko o braku wsparcia psychologicznego i zawodowego osób 

wykluczonych, ale także o niskiej aktywności społecznej i braku chęci angażowania się 

życie najbliższego otoczenia.  
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