
 

 

 
 

 

 

 
Diagnoza służąca 

wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie 

Miasta Żyrardowa cz. I – 
analiza w sferze społecznej 

oraz gospodarczej 
 

 

 

 

 

  

Załącznik nr 2 

Do uchwały NR LIX/456/18 RADY MIASTA 
ŻYRARDOWA z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa  
 

 



2 | S t r o n a  
 

 
 

Spis treści 

1. Wstęp ............................................................................................................................................... 3 

2. Słownik podstawowych pojęć związanych z rewitalizacją............................................................... 4 

3. Metodologia .................................................................................................................................... 6 

 Metoda podziału miasta na jednostki analityczne .......................................................................... 6 

 Sposób analizy koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych ............................... 9 

4. Sfera społeczna ..............................................................................................................................18 

 Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych ..........................................................................18 

4.1.1. Bezrobocie ..............................................................................................................................18 

4.1.2. Ubóstwo .................................................................................................................................33 

4.1.3. Bezpieczeństwo ......................................................................................................................43 

4.1.4. Poziom edukacji ......................................................................................................................55 

4.1.5. Kapitał społeczny ....................................................................................................................61 

4.1.6. Obciążenie demograficzne .....................................................................................................70 

 Wyznaczenie obszaru koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej ............................72 

 Potencjały Miasta Żyrardowa w sferze społecznej ........................................................................76 

5. Sfera gospodarcza ..........................................................................................................................83 

 Analiza poziomu przedsiębiorczości oraz kondycji lokalnych przedsiębiorstw .............................86 

 Analiza użytkowych lokali komunalnych .....................................................................................106 

 Wyznaczenie obszaru koncentracji negatywnych zjawisk i potencjałów w sferze gospodarczej109 

 Potencjały Miasta Żyrardowa w sferze gospodarczej .................................................................113 

6. Podsumowanie sytuacji społeczno-gospodarczej .......................................................................116 

7. Problemy społeczno-gospodarcze ...............................................................................................119 

Bibliografia............................................................................................................................................120 

Spis tabel  .............................................................................................................................................123 

Spis rysunków .......................................................................................................................................123 

 

 

  



3 | S t r o n a  
 

 
 

1. Wstęp 

Celem przygotowania niniejszego dokumentu jest opracowanie diagnozy w sferze 

społecznej i gospodarczej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten powstał 

w ramach projektu: „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-

gospodarczych”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Diagnoza w sferze 

społecznej i gospodarczej stanowi pierwszy krok do wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji. W kolejnym etapie prac w ramach projektu sporządzona zostanie diagnoza 

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, która pozwoli na 

ostateczne wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.  

Podstawą prawną do sporządzenia Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250.). 

Art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji jednoznacznie wskazuje, że przygotowanie, 

koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie 

w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Jest to zadanie fakultatywne, 

nie mniej jednak jego realizacja powinna się odbywać poprzez opracowanie i wdrożenie 

gminnego programu rewitalizacji. Gmina decydując się na realizację tego zadania, musi 

wyznaczyć w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, co jednocześnie 

jest pierwszym elementem opracowania gminnego programu rewitalizacji.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzi analizy, w których 

wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane 

do lokalnych uwarunkowań, których celem jest opracowanie diagnoz służących 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 do wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji dołącza się diagnozę potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany 

i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.  

Dlatego też niezwykle istotne jest przeprowadzenie kompleksowej i dogłębnej analizy 

sytuacji przede wszystkim w sferze społecznej, podpartej analizą danych obrazujących 

sytuację i ewentualny stan kryzysowy w pozostałych sferach, w tym w sferze 

gospodarczej.  
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2. Słownik podstawowych pojęć związanych z rewitalizacją 

Rewitalizacja - proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ustawy 

z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 

1020, 1250.).  

Gminny Program Rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, 

na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250.) wieloletni program działań w sferze społecznej oraz 

gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, 

zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (na 

podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014- 

2020).  

Stan kryzysowy - koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, 

a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym 

współwystępujących z co najmniej jednym z następujących negatywnych zjawisk: 

• gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub  

• środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub  

• przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku 

dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub  

• technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska 

(na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250.). 

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to 

zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony 

na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów (Wytyczne 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).  

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar 
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rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze 

sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni 

gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru 

rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak 

tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, 

wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami 

rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji (Wytyczne w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020).  

Delimitacja obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – wyznaczenie granic obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji na podstawie obiektywnych i weryfikowalnych mierników. 

Delimitacja prowadzona jest dla całej gminy w podziale na wyznaczone jednostki 

analityczne, dla których zbierane są dane wskaźnikowe (opracowanie własne).



 

 

3. Metodologia 

 Metoda podziału miasta na jednostki analityczne 

W celu przeprowadzenia analizy koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

i gospodarczej na terenie Żyrardowa, konieczny był podział miasta na jednostki 

analityczne, które będzie można porównywać, i które umożliwią graficzne zaprezentowanie 

natężenia i rozmieszczenia analizowanych zjawisk. 

W celu przeprowadzenia trafnej i rzetelnej analizy oraz ze względu na to, że na terenie 

Żyrardowa nie istnieje utrwalony w świadomości mieszkańców podział na jednostki 

urbanistyczne, w analizie zastosowano siatkę geometryczną składającą się z heksagonów 

o boku długości 80 metrów1. Miasto zostało podzielone automatycznie w programie 

pomocnym przy wykonywaniu analiz przestrzennych na 952 heksagony.  

 

Rysunek 1. Podział Żyrardowa na jednostki analityczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

                                                           
1 W trakcie prac przygotowawczych testowano również siatkę heksagonalną o długości boku 100 i 150 m. Sprawdzano również 

siatkę kwadratów, jednak ze względu na chęć jak najdokładniejszej analizy i dobre wpasowywanie się w przestrzeń miasta 

zdecydowano się na siatkę heksagonalną o długości boku 80 m.  
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Następnym krokiem było określenie, które heksagony są zamieszkałe. Po uwzględnieniu 

danych dotyczących liczby ludności (zameldowanej na stałe2) zamieszkującej 

w poszczególnych punktach adresowych  i ich agregacji do poszczególnych heksagonów 

okazało się, że zamieszkałych jest 513 jednostek analitycznych.  

 

Rysunek 2. Heksagony zamieszkałe w 2016 r. w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Po przeanalizowaniu rozkładu liczby ludności w heksagonach zdecydowano się nie 

pokazywać wartości wskaźników w heksagonach, które zamieszkiwane są przez niewielką 

liczbę osób. Włączenie takich jednostek podziału do analizy wiązałoby się z wysokim 

ryzykiem występowania błędu statystycznego (np. jeden mieszkaniec mógłby podnieść 

średnią wartość wskaźnika obrazującego dane zjawisko na terenie heksagonu o połowę). 

Zniekształciłoby to obraz faktycznej sytuacji na terenie danej jednostki podziału. Ponadto 

przedstawianie pełnej sytuacji miasta w przypadku danych uważanych za wrażliwe 

w heksagonach z niewielką liczbą mieszkańców mogłoby powodować łatwą identyfikację 

konkretnych osób.  

                                                           

2 statystyka ludności została podana według stanu na 31.12.2016 r. 
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Warunek graniczny dla jednostek podziału pokazywanych w analizie obliczono przy 

wykorzystaniu następującego wzoru: 

Warunek graniczny = 0,4 x (całkowita liczba ludności/liczba zamieszkałych jednostek 

podziału miasta). Warunek graniczny dla jednostek podziału miasta Żyrardowa3 wynosi 

30. Oznacza to, że analizą nie zostały objęte jednostki zamieszkałe przez 30 i mniej 

osób. 

 

Po uwzględnieniu tego warunku zdecydowano się w sferze społecznej pokazywać wartości 

przyjmowane przez 291 heksagonów.  

 

Rysunek 3. Heksagony, w których będą pokazywane przyjmowane przez nie wartości wskaźników 

w sferze społecznej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic oraz danych przekazanych 
przez Urząd Miasta. 

Zastosowana metodologia różni się znacznie od wybranej w obecnie obowiązującym 

Programie Rewitalizacji, gdzie miasto zostało podzielone na okręgi wyborcze4. Okręgi 

wyznaczone zostały wówczas na siatce ulic, opierając się na podstawowym podziale 

urbanistycznym miasta, gdzie mieszka porównywalna liczba osób (od 1500 do 2400). 

                                                           
3 0,4x(38420/513)=29,96. 
4 Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020, aktualizacja luty 2017, s. 74. 
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Metodologia wybrana została na podstawie możliwości agregacji danych. Pomimo 

ograniczenia liczby ludności na tym terenie, powierzchnia okręgów była stosunkowo duża, 

w związku z tym w niniejszym dokumencie posłużono się mniejszymi jednostkami 

analitycznymi. W ten sposób dokładnie zbadano poszczególne wskaźniki, które przeliczone 

zostały dla możliwie niewielkich jednostek modularnych.  

 Sposób analizy koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych 

Podczas analizy koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych podjęto 

następujące kroki: 

Tabela 1. Kroki podjęte w procesie analizy koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-

gospodarczych 

KROK 1 - Zebranie bezwzględnych danych liczbowych koniecznych do utworzenia wskaźników 
(podział na punkty adresowe lub ulice w mieście, w pojedynczych przypadkach gdy nie było innej 

możliwości pozyskano dane dla większego obszaru – np. dane dotyczące wyników z egzaminów 
poszczególnych szkół); 
KROK 2 - Podział miasta na jednostki analityczne (heksagony) oraz ustalenie liczby mieszkańców 
dla każdej z nich; 
KROK 3 - Utworzenie wskaźników dla poszczególnych heksagonów (sposób utworzenia każdego ze 
wskaźników zaprezentowano w Tabeli 2. Lista wskaźników wykorzystanych w procesie analizy 

koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej i gospodarczej); 
KROK 4 - Obliczenie średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego dla wszystkich 
wskaźników;  
KROK 5 - Standaryzacja wskaźników (odjęcie od wartości wskaźnika dla danego heksagonu średniej 
wartości dla wszystkich zamieszkałych heksagonów i podzielenie przez odchylenie standardowe dla 
wszystkich zamieszkałych heksagonów); 
KROK 6 - Odwrócenie wartości stymulantów5 (poprzez pomnożenie *(-1)) w celu uzyskania 

możliwości sumowania i porównania ich z destymulantami; 
KROK 7 - Utworzenie w sferze społecznej indeksów bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wyników 
edukacyjnych, kapitału społecznego oraz obciążenia demograficznego (metodologię wyznaczenia 

poszczególnych indeksów zaprezentowano  
w podrozdziałach Bezrobocie, Ubóstwo, Bezpieczeństwo, Poziom edukacji, Kapitał społeczny oraz 
Obciążenie demograficzne); 
KROK 8 - Zsumowanie indeksów i utworzenie wskaźnika syntetycznego dla sfery społecznej,  

a także zsumowanie wskaźników i utworzenie wskaźnika syntetycznego dla sfery gospodarczej; 
KROK 9 - Wyłączenie z pokazywania na mapie jednostek analitycznych zamieszkałych przez 
minimalną liczbę ludności (sposób wyłączenia jednostek analitycznych przedstawiono 
w podrozdziale Metoda podziału miasta na jednostki analityczne); 
KROK 10 - Interpretacja wyników analizy koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-
gospodarczych - przedziały klasowe wyznaczono na podstawie obserwacji histogramu oraz średniej. 

Założono, że szczególne natężenie zjawisk negatywnych występuje w pierwszych dwóch klasach. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
5 Destymulanty (wskaźniki, dla których wyższa niż średnia wartość oznacza sytuację kryzysową pod względem analizowanego 

zjawiska).Stymulanty (wskaźniki, dla których niższa niż średnia wartość oznacza sytuację kryzysową pod względem 

analizowanego zjawiska). 



 

 

Lista wskaźników wykorzystanych w procesie analizy koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej i gospodarczej 

W poniższej tabeli (Tabela 2.) przedstawiono listę wskaźników wykorzystanych w procesie analizy koncentracji negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych wraz ze źródłem ich pozyskania i sposobem wyliczenia. 

Poszczególne zjawiska (tj. bezrobocie, ubóstwo, bezpieczeństwo, poziom edukacji, obciążenie demograficzne, kapitał społeczny i poziom 

przedsiębiorczości) zostały opisane za pomocą indeksów (tj. odpowiednio indeksu bezrobocia, indeksu ubóstwa, indeksu bezpieczeństwa, 

indeksu wyników edukacyjnych, indeksu obciążenia demograficznego) utworzonych na podstawie analiz poszczególnych, pojedynczych 

wskaźników.  

Tabela 2. Lista wskaźników wykorzystanych w procesie analizy koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej i w sferze gospodarczej 

  Zjawisko Indeks Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia wskaźnika 
Źródło 
danych 

SFERA SPOŁECZNA 

W1 

Bezrobocie6 
Indeks 

bezrobocia 

Liczba bezrobotnych 
w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym 
DESTYMULANTA  

Liczba osób bezrobotnych ogółem zamieszkujących 
daną jednostkę podziału dzielona przez jej liczbę 
ludności w wieku produkcyjnym oraz pomnożona 
przez 1000 

Urząd Miasta 
Żyrardowa, 
Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Żyrardowie 

W2 

Liczba bezrobotnych kobiet 
w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym 
DESTYMULANTA 

Liczba bezrobotnych kobiet zamieszkujących daną 
jednostkę podziału dzielona przez jej liczbę ludności w 

wieku produkcyjnym oraz pomnożona przez 1000 

W3 

Liczba długotrwale 

bezrobotnych w przeliczeniu 
na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym 
DESTYMULANTA 

Liczba osób bezrobotnych długotrwale 

zamieszkujących daną jednostkę podziału dzielona 
przez jej liczbę ludności w wieku produkcyjnym oraz 
pomnożona przez 1000 

                                                           
6 Przyjęto definicję osoby bezrobotnej zgodną z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.). 

W analizach pod uwagę wzięto osoby bezrobotne zarejestrowane (zarówno posiadające jak i nieposiadające prawa do zasiłku).  
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  Zjawisko Indeks Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia wskaźnika 
Źródło 
danych 

W4 

Liczba bezrobotnych 

z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym 
w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym 
DESTYMULANTA 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym zamieszkujących daną 
jednostkę podziału dzielona przez jej liczbę ludności w 
wieku produkcyjnym oraz pomnożona przez 1000 

W5 

Liczba bezrobotnych poniżej 
30 roku życia w przeliczeniu 
na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym 
DESTYMULANTA 

Liczba osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia 
zamieszkujących daną jednostkę podziału dzielona 
przez jej liczbę ludności w wieku produkcyjnym oraz 

pomnożona przez 1000 

W6 

Liczba bezrobotnych powyżej 

50 roku życia w przeliczeniu 
na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym 
DESTYMULANTA 

Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
zamieszkujących daną jednostkę podziału dzielona 
przez jej liczbę ludności w wieku produkcyjnym oraz 
pomnożona przez 1000 

W7 

Ubóstwo Indeks ubóstwa 

Liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców 
DESTYMULANTA 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
zamieszkujących daną jednostkę podziału dzielona 
przez jej liczbę ludności ogółem oraz pomnożona 
przez 1000 

Urząd Miasta 
Żyrardowa, 
Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej 
w Żyrardowie 

W8 

Suma przyznanych 
świadczeń w zakresie 

pomocy społecznej 
w heksagonie7 
DESTYMULANTA 

Zsumowanie przyznanych świadczeń w zakresie 

pomocy społecznej na terenie każdej z jednostek 
podziału miasta 

                                                           

7 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MOPS w Żyrardowie w 2016 r.: szacunkowa kwota świadczeń w zakresie pomocy społecznej otrzymywana przez jedną osobę wynosiła 162,9 zł.  
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  Zjawisko Indeks Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia wskaźnika 
Źródło 
danych 

W9 

Suma zadłużeń lokali 

mieszkalnych komunalnych 
w heksagonie 
DESTYMULANTA 

Zsumowanie zadłużeń lokali mieszkalnych na terenie 
każdej z jednostek podziału miasta 

W10 

Liczba dzieci i młodzieży 
korzystających z dożywiania 

w heksagonie 
DESTYMULANTA 

Zsumowanie liczby dzieci i młodzieży korzystających 
z dożywania zamieszkujących na terenie każdej 
z jednostek podziału miasta 

W11 

Bezpieczeństwo 
Indeks 

bezpieczeństwa 

Średnia liczba przestępstw 
w heksagonie 
DESTYMULANTA 

Obliczenie wskaźnika według wzoru P=w*x/z, gdzie:  

P – liczba przestępstw w heksagonie 
w – liczba osób zameldowanych przy fragmencie ulicy 

należącym do heksagonu 
x – liczba przestępstw przy ulicy należącej do 
heksagonu 
z – liczba mieszkańców ogółem całej danej ulicy, 
której fragment należy do heksagonu 

Komenda 
Powiatowa 
Policji 
w Żyrardowie, 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

w Żyrardowie, 
Straż Miejska 
w Żyrardowie 

W12 

Średnia liczba czynów 
karalnych nieletnich w 

heksagonie 
DESTYMULANTA 

Obliczenie wskaźnika według wzoru P=w*x/z, gdzie:  

P – liczba czynów karalnych nieletnich w heksagonie 
w – liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 
zameldowanych przy fragmencie ulicy należącym do 
heksagonu 

x – liczba czynów karalnych nieletnich przy ulicy 
należącej do heksagonu 
z – liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

całej danej ulicy, której fragment należy do 
heksagonu 

W13 
Liczba Niebieskich Kart 
w heksagonie 
DESTYMULANTA 

Zsumowanie liczby przyznanych Niebieskich Kart na 
terenie każdej z jednostek podziału miasta 
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  Zjawisko Indeks Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia wskaźnika 
Źródło 
danych 

W14 

Średnia liczba wykroczeń 
odnotowanych przez Straż 

Miejską w heksagonie 
DESTYMULANTA 

Obliczenie wskaźnika według wzoru P=w*x/z, gdzie:  

P – liczba wykroczeń odnotowanych przez Straż 
Miejską w heksagonie 
w – liczba osób zameldowanych przy fragmencie ulicy 
należącym do heksagonu 
x – liczba wykroczeń odnotowanych przez Straż 
Miejską przy ulicy należącej do heksagonu 

z – liczba mieszkańców ogółem całej danej ulicy, 
której fragment należy do heksagonu 

W15 
Liczba interwencji Straży 
Pożarnej w heksagonie 
DESTYMULANTA 

Zsumowanie liczby interwencji Straży Pożarnej na 
terenie każdej z jednostek podziału miasta 

W16 

Poziom edukacji 
Indeks poziomu 

edukacji 

Średni wynik z egzaminu 

gimnazjalnego w heksagonie 
(wg rejonów szkół) 
STYMULANTA 

Każdej z jednostek podziału miasta 
przyporządkowano średni wynik egzaminu 
gimnazjalnego dla rejonu szkolnego, na terenie 
którego zlokalizowana jest ta jednostka (w przypadku 
heksagonów należących do kilku rejonów liczono 
wartość średnią dla wszystkich rejonów, na terenie 
których zlokalizowany jest heksagon i właśnie tę 

wartość przyporządkowano do danej jednostki 
podziału miasta) 

Wydział 
Edukacji 

Urzędu Miasta 
Żyrardowa 

W17 

Średni wynik z egzaminu 
szóstoklasisty w heksagonie 
(wg rejonów szkół) 
STYMULANTA 

Każdej z jednostek podziału miasta 
przyporządkowano średni wynik egzaminu 
gimnazjalnego dla rejonu szkolnego, na terenie 

którego zlokalizowana jest ta jednostka (w przypadku 
heksagonów należących do kilku rejonów liczono 
wartość średnią dla wszystkich rejonów, na terenie 
których zlokalizowany jest heksagon i właśnie tę 
wartość przyporządkowano do danej jednostki 
podziału miasta) 
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  Zjawisko Indeks Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia wskaźnika 
Źródło 
danych 

W18 

Kapitał 
społeczny 

Indeks kapitału 
społecznego 

Frekwencja wyborcza - na 
podstawie wyborów do 
Sejmu i Senatu 
STYMULANTA 

Każdej z jednostek podziału miasta 

przyporządkowano średnią frekwencję obwodu 
głosowania, na terenie którego zlokalizowana jest ta 
jednostka (w przypadku heksagonów należących do 
kilku obwodów liczono wartość średnią dla wszystkich 
obwodów, na terenie których zlokalizowany jest 
heksagon i właśnie tę wartość przyporządkowano do 

danej jednostki podziału miasta) 

Wydział 

Zdrowia 
i Spraw 
Społecznych 
Urzędu Miasta 
Żyrardowa 
Urząd Stanu 
Cywilnego 

i Sprawy 
Obywatelskie 

W19 

Frekwencja wyborcza – 
na podstawie wyborów 
samorządowych 

STYMULANTA 

Każdej z jednostek podziału miasta 

przyporządkowano średnią frekwencję obwodu 
głosowania, na terenie którego zlokalizowana jest ta 
jednostka (w przypadku heksagonów należących do 
kilku obwodów liczono wartość średnią dla wszystkich 

obwodów, na terenie których zlokalizowany jest 
heksagon i właśnie tę wartość przyporządkowano do 
danej jednostki podziału miasta)  

W20 

Średnia liczba uczniów 
uczestniczących w zajęciach 

pozalekcyjnych 
w heksagonie 
STYMULANTA 

Obliczenie wskaźnika według wzoru P=w*x/z, gdzie:  
P – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach 
pozalekcyjnych w heksagonie 

w – liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 
zameldowanych przy fragmencie ulicy należącym do 

heksagonu 
x – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach 
pozalekcyjnych przy ulicy należącej do heksagonu 
z – liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

całej danej ulicy, której fragment należy do 
heksagonu 

W21 
Liczba NGO na 1000 
mieszkańców  
STYMULANTA 

Liczba NGO ogółem zarejestrowanych na terenie 
danej jednostki podziału dzielona przez jej liczbę 
ludności oraz pomnożona przez 1000 

Lista 
Organizacji 
Pozarządowych 
Urzędu Miasta 

Żyrardowa 
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  Zjawisko Indeks Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia wskaźnika 
Źródło 
danych 

W22 
Obciążenie 
demograficzne 

Indeks obciążenia 
demograficznego 

Wskaźnik obciążenia 

demograficznego 
DESTYMULANTA 

Suma liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 
i poprodukcyjnym zamieszkujących daną jednostkę 
podziału dzielona przez jej liczbę ludności w wieku 
produkcyjnym oraz pomnożona przez 100 

Urząd Stanu 
Cywilnego 
i Sprawy 
Obywatelskie 

 SFERA GOSPODARCZA 

W23 

Poziom 

przedsiębiorczoś
ci/Negatywna 
sytuacja w 
sferze 
gospodarczej 

Syntetyczny 
wskaźnik 

gospodarczy 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 

mieszkańców 
STYMULANTA 

Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na 

danej jednostce podziału dzielona przez jej liczbę 

ludności ogółem oraz pomnożona przez 1000 

Urząd 
Statystyczny 
w Warszawie 

W24 

Liczba zawieszonych 
i wykreślonych podmiotów 
na 1000 mieszkańców 
DESTYMULANTA 

Liczba zawieszonych i wykreślonych podmiotów 
gospodarczych zlokalizowanych na danej jednostce 
podziału dzielona przez jej liczbę ludności ogółem oraz 
pomnożona przez 1000 

W25 

Liczba nowopowstałych 
podmiotów gospodarczych 

w latach 2014-2016 r. 
STYMULANTA 

Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych 
w latach 2014-2016 r. – zsumowana liczba 
nowopowstałych podmiotów gospodarczych w 2014, 
2015 i 2016 roku 
 

W26 

 Lokalizacja pustostanów – 

komunalnych lokali 
użytkowych  (stan na 
12.04.2018) 

Lokalizacja pustostanów – komunalnych lokali 
użytkowych będzie pokazana punktowo w przestrzeni 

miasta.   

Urząd Miasta 
w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne. 
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W tabeli 3. przedstawiono uogólniony sposób obliczeń poszczególnych indeksów w sferze 

społecznej.  

Tabela 3. Sposób standaryzacji poszczególnych indeksów w sferze społecznej  

Sposób obliczenia: 

1. Standaryzacja wskaźników według wzoru: (wartość wskaźnika dla heksagonu – średnia 

wartość wskaźnika dla wszystkich heksagonów zamieszkałych)/odchylenie standardowe 
heksagonów zamieszkałych; 

2. Sumowanie wszystkich wskaźników wystandaryzowanych wchodzących w skład danego 
indeksu w danym heksagonie oraz dzielenie przez liczbę wykorzystanych wskaźników, 
według wzoru (w1+w2+w…)/w gdzie w oznacza wskaźnik, zgodnie z numeracją z tabeli 2. 

Źródło: opracowanie własne. 

Następnym krokiem było obliczenie indeksu syntetycznego w sferze społecznej, czyli 

zsumowanie wartości wskaźników indeksów Bezrobocie, Ubóstwo, Bezpieczeństwo, Poziom 

edukacji, Kapitał społeczny oraz Obciążenie demograficzne); 

 

Tabela 4. Sposób obliczenia wskaźnika syntetycznego w sferze społecznej  

Sposób obliczenia: 

Wskaźnik syntetyczne w sferze społecznej = Indeks bezrobocia + Indeks ubóstwa + Indeks 
bezpieczeństwa + Indeks poziomu edukacji + Indeks kapitału społecznego + Indeks obciążenia 
demograficznego 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku sfery gospodarczej część analizowanych zagadnień nie została uznana 

za podstawę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Przedstawione zjawiska mają pokazać ogólną sytuację w różnych częściach miasta, 

wskazują na istniejące potencjały, których wykorzystanie może przyczynić się 

do skuteczniejszego prowadzenia procesu rewitalizacji.  

W przypadku części analizowanych zagadnień zdecydowano się pokazać wartości dla 

wszystkich heksagonów w mieście, zaznaczając jedynie, które heksagony są zamieszkałe. 

Wynika to z faktu, że pozyskane dane pokazują miejsce rejestracji działalności 

gospodarczej, co nie jest związane z miejscem zamieszkania właściciela8. Ponadto 

pokazywanie tylko heksagonów zamieszkałych prowadziłoby do pominięcia w analizie 

ważnego, przemysłowego a niezamieszkałego obszaru miasta – okolic ul. Jaktorowskiej.  

Do konstrukcji wskaźnika syntetycznego w sferze gospodarczej posłużyły trzy wskaźniki: 

• Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; 

• Liczba zawieszonych i wykreślonych podmiotów na 1000 mieszkańców; 

• Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych w latach 2014-2016. 

. 

                                                           
8 Dane przeanalizowane w niniejszym rozdziale pochodzą z rejestru REGON. W rejestrze ujmowany jest adres siedziby podmiotu 

– miejsca rejestracji. 
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Tabela 5. Sposób obliczenia wskaźnika syntetycznego w sferze gospodarczej 

Sposób obliczenia: 

1. Standaryzacja wskaźników według wzoru: (wartość wskaźnika dla heksagonu – 

średnia wartość wskaźnika dla wszystkich heksagonów zamieszkałych)/odchylenie 

standardowe heksagonów zamieszkałych 

2. Odwrócenie wartości stymulantów (poprzez pomnożenie *(-1) ) w celu uzyskania 

możliwości sumowania i porównania ich z destymulantami 

3. Sumowanie wszystkich wskaźników wystandaryzowanych w sferze gospodarczej 

w  danym heksagonie oraz dzielenie przez liczbę wykorzystanych wskaźników, według 

wzoru (w23+w24+w25)/3 gdzie w oznacza wskaźnik, zgodnie z numeracją z tabeli 2. 

Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowo przy wyznaczaniu obszaru charakteryzującego się stanem kryzysowym 

w sferze gospodarczej na mapę pokazującą syntetyczny wskaźnik naniesiono punktowo 

lokalizację pustostanów – komunalnych lokali użytkowych (w26 zgodnie z numeracją 

w tabeli 2.). Na tym etapie analizy należy uznać, że lokale użytkowe miasta stanowią 

potencjał obszaru, na którym są zlokalizowane, przy czym powody, dla których część z nich 

nie jest wykorzystywana mogą wskazywać na problemy negatywnie wpływających 

na klimat do prowadzenia działalności gospodarczej, stąd warto uwzględnić ich położenie 

przy wyznaczaniu obszaru koncentracji problemów w sferze gospodarczej.  
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4. Sfera społeczna 

Sferę społeczną określić można jako społeczne środowisko życia lokalnej społeczności 

definiowanej zbiorem cech charakterystycznych danego społeczeństwa9. Na jej kształt 

wpływa między innymi struktura wieku populacji, wykształcenie ludności, a także 

aktywność zawodowa, społeczna i kulturalna mieszkańców10. Sferę społeczną współtworzy 

także infrastruktura społeczna obejmująca wszystkie urządzenia stanowiące materialną 

podstawę przekazu usług socjalnych i kulturalnych11 - przykładowo są to szkoły, obiekty 

kulturalne czy sportowe. 

Negatywnie na kształt sfery społecznej jako środowiska życia mieszkańców wpływają 

zjawiska niepożądane społecznie tak jak na przykład bezrobocie, przestępczość, ubóstwo12. 

Ich wielość i różnorodność może dezorganizować i destabilizować sytuację społeczną 

miasta13.  

Niniejsze opracowanie stanowi obraz-mozaikę stanu sfery społecznej Żyrardowa – przede 

wszystkim dotykających jej problemów i niedoborów, ale także potencjałów, których 

wykorzystanie może przyczynić się do minimalizowania negatywnych skutków 

niepożądanych zjawisk społecznych.  

 

 Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych 

4.1.1. Bezrobocie 

Współcześnie zjawisko bezrobocia jest jednym z najpoważniejszych problemów 

społecznych generujących powstawanie patologii i negatywnych zjawisk społecznych. 

Wywołuje ono poczucie bezradności i niezadowolenie z  sytuacji  materialnej, co 

negatywnie wpływa na otoczenie bezrobotnego – prowadzi do pogorszenia sytuacji 

materialnej i społecznej osoby pozostającej bez pracy i jej rodziny, a w przypadku 

długotrwałego bezrobocia może prowadzić do izolacji społecznej i ekonomicznej.  

Za bezrobotnego uważa się osobę zarejestrowaną w rejestrze bezrobotnych, 

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub 

służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną 

i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, 

nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej 

do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje 

w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca 

zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej14.  

 

 

                                                           
9 Multimedialna Encyklopedia Powszechna WIEM. Young Digital Planet, 2006. 
10 Tamże. 
11 Witkowski K., System infrastruktury społecznej w gminie, Sulechów 2008. 
12 Spętana J., Włodarczyk E., Krzysztofiak D., Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych, 

Kraków 2016. 
13 Tamże.  
14 Szczegółowa definicja osoby bezrobotnej znajduje się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji 

rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). 
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W celu możliwie szczegółowego omówienia lokalnej problematyki bezrobocia 

przeanalizowano następujące czynniki: 

1. Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym, 

2. Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym, 

3. Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym, 

4. Liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej gimnazjalnego 

w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym, 

5. Liczba bezrobotnych poniżej 30 roku życia w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym, 

6. Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym15. 

W 2016 roku w Żyrardowie zarejestrowanych było 1 887 bezrobotnych, co stanowiło 

4,64% ogółu mieszkańców miasta. W dokumencie pn. „Przedstawienie sytuacji społeczno-

demograficznej Miasta Żyrardowa na tle wybranych miast” (2017)16 w Żyrardowie 

odnotowano najmniejszy spadek liczby osób pozostających bez zatrudnienia 

w dziesięcioletnim horyzoncie czasowym – liczba bezrobotnych odnotowana w 2016 roku 

w stosunku do analogicznej miary z 2006 roku zmniejszyła się jedynie o 9 osób.  

Pierwszym ze wskaźników szczegółowo obrazujących problematykę bezrobocia jest liczba 

osób pozostających bez pracy w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Według 

metodologii przyjętej do badań prowadzonych przez Eurostat za osoby w wieku 

produkcyjnym uznaje się tych w przedziale 15-64 lata17. Są oni tak zwaną siłą roboczą, 

w której skład wchodzą zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. Zbadanie wielkości 

proponowanego wskaźnika wskaże jak dużą część lokalnej siły roboczej stanowią 

bezrobotni.  

W 2016 roku średnia wartość wskaźnika liczby bezrobotnych na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym w Żyrardowie wynosiła 65,85 osób (Rysunek 4.). Największe wartości 

wskaźnika wskazujące na stan kryzysowy (tj. te pozostające w przedziałach od 184,21 

do 288,89) odnotowano w okolicy ul. Działkowej i Miodowej (przy skrzyżowaniu 

z ul. 1 Maja), przy ul. Farbiarskiej i K. Dittricha, w środkowej części ul. Ciasnej oraz 

w kwartale zabudowy pomiędzy ul. 1 Maja – B. Limanowskiego – G. Narutowicza - pl. Jana 

Pawła II.  Duże natężenie zjawiska widoczne jest także w wzdłuż ul. 1 Maja (od początku 

do skrzyżowania z ul. Strzelecką), w okolicach ul. F. Chopina oraz ul. J. Słowackiego.  

                                                           
15 Uzasadnienie wyboru poszczególnych wskaźników znajduje się przy analizie każdego z nich. 
16 Do analizy porównawczej obok Żyrardowa wybrano następujące miasta: Sochaczewa, Otwocka, Mińska Mazowieckiego 

i Ciechanowa. 
17 W niniejszej diagnozie, ze względu na trudności w pozyskaniu innych danych, za osoby w wieku produkcyjnym uznaje się osoby 

w przedziale wiekowym 18-64 lat, bez podziału na płeć. 
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Rysunek 4. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. 

Kolejnym czynnikiem, który poddano analizie jest liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu 

na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Ten wskaźnik uwzględniono ze względu na fakt, że 

w 2016 roku w Żyrardowie w grupie 1 887 bezrobotnych było 961 kobiet (blisko 51%). 

Choć wskazane dysproporcje są stosunkowo niewielkie, szczególnie jeśli uwzględni się 

strukturę płci żyrardowskiego społeczeństwa, to jest to tendencja widoczna także w skali 
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regionalnej i krajowej18. Za podstawową przyczynę nierówności w poziomie i strukturze 

bezrobocia traktuje się tradycyjne przypisywanie kobiet do sfery domowej. Bezrobocie 

i zmienny, a okresowo kurczący się, rynek pracy spowodowały, że kobiety częściej niż 

mężczyźni, wybierają zajęcia domowe dobrowolnie lub pod naciskiem obiektywnych 

uwarunkowań, ustępując w sferze zawodowej miejsca mężczyznom19. 

W Żyrardowie średnia wartość wskaźnika dotyczącego bezrobocia kobiet w badanym roku 

wynosiła 33,71 osób (Rysunek 5). Lokalizacja przestrzenna najwyższych wartości 

wskaźnika (przyjmujących wartości pomiędzy 60,62 – 192,98) jest analogiczna do tych 

zaobserwowanych w przypadku analizy ogólnej liczby bezrobotnych na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym – ponownie najwyższe wartości odnotowano na ul. Działkowej i Miodowej 

(przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja), przy ul. Farbiarskiej, w środkowej części ul. Ciasnej oraz 

w graniach obszaru wyznaczonego ulicami: Piękna, 1 Maja, S. Okrzei, G. Narutowicza, 

J. Mireckiego, M. Ossowskiego, L. Waryńskiego, Jasna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, Sytuacja kobiet i mężczyzn na 

rynku pracy w 2012 roku, Warszawa 2012. 
19Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w 

Polsce, Katowice 2006. 
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Rysunek 5. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia kobiet w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie.  

Utrata pracy i wejście w rolę bezrobotnego stanowi dla wielu ludzi początek sytuacji, 

w  której odczuwają brak kontroli nad własnym życiem, co przyczynia się do powstania 
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poczucia wykluczenia i bezradności20. Niepowodzenia w podejmowanych próbach 

znalezienia zatrudnienia powodują obniżenie motywacji w poszukiwaniach. To z kolei 

bezpośrednio przyczynia się do wejścia bezrobotnego w stan chronicznego pozostawania 

bez pracy. Bezrobocie, a zwłaszcza bezrobocie długotrwałe, ma wiele negatywnych 

konsekwencji zarówno w sferze społecznej, jak i materialnej – przykładowo długotrwałe 

bezrobocie prowadzi do ubóstwa, a rodzinę bezrobotnego doprowadza do izolacji 

społecznej21. 

Za osobę bezrobotną długotrwale uznaje się tego, kto przez łączny okres ponad 

12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu 

i przygotowania zawodowego dorosłych) pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu 

pracy22. 

Wydaje się, że to właśnie osoby chronicznie bezrobotne są w szczególnie trudnej sytuacji.  

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r. w mieście było 1127 osób 

długotrwale bezrobotnych – tym samym stanowili oni 60% wszystkich bezrobotnych 

w Żyrardowie. Aby sprawdzić, jaka jest skala występowania zjawiska bezrobocia 

długotrwałego w poszczególnych jednostkach analitycznych zastosowano wskaźnik liczby 

długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

W Żyrardowie w 2016 roku przeciętna wartość wskazanego czynnika wynosiła 28,50 

długotrwale bezrobotnych na 1000 osób (Rysunek 6.). Na mapie miasta relatywnie 

najbardziej negatywną sytuację związaną z bezrobociem długotrwałym (gdzie obserwuje 

się wartości wskaźników w przedziałach 80,01 – 192,98) zauważa się w okolicach kwartału 

zabudowy ograniczonego ul. Ciasną, F. Chopina, S. Wyspiańskiego, S. Okrzei, a także 

w pasmie ciągnącym się wzdłuż ul. 1 Maja (od początku do skrzyżowania z ul. Miodowej) 

i heksagonach do niej przyległych obejmujących fragmenty ulic: POW, R. Mielczarskiego, 

S. Okrzei, G. Narutowicza, J. Mireckiego, S. Wyszyńskiego, B. Limanowskiego, Kościelnej, 

Szpitalnej, J. Kilińskiego, Jasnej, Miodowej. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
20 Olak A., Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne, Ostrowiec Świętokrzyski 2014. 
21 Tamże. 
22 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). 
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Rysunek 6. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia długotrwałego w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. 
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Zmieniająca się sytuacja gospodarcza jest czynnikiem wymuszającym konieczność 

elastycznego dostosowania umiejętności i kwalifikacji potencjalnych pracowników 

do aktualnych potrzeb rynku pracy23. Poziom wykształcenia stał się podstawową cechą, 

na którą zwraca się uwagę w procesie rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Dlatego też 

czynnikiem powodującym niemożność podjęcia pracy lub utrudniającym jej znalezienie jest 

niski poziom wykształcenia definiowany jako wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub 

podstawowe i gimnazjalne nieukończone24. Niski poziom wykształcenia często przekłada 

się na niskie kwalifikacje i brak doświadczenia zawodowego, które napędzają bezrobocie25. 

Zatem należy uznać, że osoby słabo wykształcone pozostają w relatywnie złej sytuacji 

na rynku pracy. 

W 2016 roku w Żyrardowie średnia wartość wskaźnika liczby bezrobotnych z niskim 

wykształceniem na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 24,45 osób 

(Rysunek 7.). Ogółem w mieście udział bezrobotnych z niskim wykształceniem w ogóle 

bezrobotnych kształtuje się na poziomie blisko 30% (562 osób). 

Podobnie jak w przypadku poprzednich analizowanych wskaźników, koncentracja stanu 

kryzysowego związanego z bezrobociem wśród osób z niskim wykształceniem występuje 

w okolicach kwartału zabudowy ograniczonego ul. Ciasną, F. Chopina, S. Wyspiańskiego, 

S. Okrzei, a także w obrębie ulic: 1 Maja, Leszno, Kwiatowa, Strzelecka oraz w części ulic: 

POW, R. Mielczarskiego, S. Okrzei, G. Narutowicza, J. Mireckiego, B. Limanowskiego, 

L. Waryńskiego, J. Kilińskiego, Jasnej.  Są to jednostki, w których odnotowano wartości 

wskaźnika  w przedziałach:  67,43 – 115,38 oraz 115,39 – 227,27. 

  

 

                                                           
23 Sałański T., Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie województwa mazowieckiego, 

[w:] „Mazowsze. Studia Regionalne 2”, Warszawa 2009. 
24 Tamże.  
25 Madras-Kobus B., Rogowski J., Stopu bezrobocia osób z różnym wykształceniem w województwach Polski – analiza wyników 

badań, Białystok 2016. 
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Rysunek 7. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia osób z niskim wykształceniem w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. 
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Wśród badaczy problematyki bezrobocia najpoważniejszą kwestią w kontekście rozwoju 

gospodarczego miasta pozostaje wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych (poniżej 

30 roku życia)26. W literaturze wskazuje się, że ogólna sytuacja rynkowa osób młodych 

jest relatywnie gorsza od sytuacji osób po trzydziestym roku życia (w grupie tej szansa 

na bycie bezrobotnym maleje mniej więcej o połowę)27.   

Analiza pokazała, że w 2016 r. w Żyrardowie mieszkały 432 osoby bezrobotne poniżej 30 

roku życia, co stanowi blisko 23% wszystkich bezrobotnych ogółem.   

W celu zobrazowania lokalnej skali zjawiska wśród młodych bezrobotnych  posłużono się 

wskaźnikiem liczby bezrobotnych poniżej 30 roku życia w przeliczeniu na 1000 osób 

w wieku produkcyjnym (Rysunek 8). Przeciętna wartość wskaźnika zbadana dla Żyrardowa 

w 2016 roku wyniosła 16,18 osób. W przestrzennym rozkładzie w mieście obok fragmentów 

ulic, na których zdiagnozowano istnienie innych, już omówionych czynników związanych 

z bezrobociem (większość najwyższych wartości dotąd omówionych wskaźników 

koncentrowała się we fragmentach ulic B. Limanowskiego, Parkowej, Miodowej, Ciasnej, 

Parkowej, L. Waryńskiego), w przypadku młodych bezrobotnych pojawiają się także 

dodatkowe obszary – są to części ulic Wrzosowej, Warszawskiej oraz Bohaterów Warszawy. 

Tutaj zjawiska negatywne zaobserwowano w tych heksagonach, dla których wartość 

wskaźnika wynosiła pomiędzy 34,20, a 105,26. 

 

                                                           
26 Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015. 
27 Tamże. 
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Rysunek 8. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia osób poniżej 30 roku życia w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. 
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Na drugim krańcu analiz związanych z wiekiem bezrobotnych jest skala występowania 

zjawiska bezrobocia wśród osób powyżej 50 roku życia. Wysoki poziom bezrobocia wśród 

tej grupy wiekowej wynika z przyczyn dwojakiego rodzaju28: 

• po pierwsze – na jego poziom wpływa podejście samych bezrobotnych, wiele osób 

w tym wieku nawet nie stara się o pracę, uważając, że przede wszystkim są zbyt 

starzy, a także zbyt słabo wykształceni lub ich wykształcenie jest nieprzydatne, nie 

znają języków, nie potrafią obsługiwać komputera, 

• po drugie – związane jest z przekonaniem, że dezaktywizacja zawodowa tej grupy ludzi 

to bardzo dobry sposób na walkę z bezrobociem, a także metoda oszczędzania zdrowia 

tych osób.  

W 2016 r. w Żyrardowie bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili ok. 27% wszystkich 

bezrobotnych (503 osoby).  

Aby otrzymać możliwie szczegółowy obraz poszczególnych rodzajów bezrobocia i grup 

dotkniętych bezrobociem do analiz włączono wskaźnik liczby bezrobotnych powyżej 50 

roku życia w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym (Rysunek 9). Jego średnia 

wartość dla miasta w 2016 roku w Żyrardowie wyniosła 17,83 osób. Największe negatywne 

odchylenie od średniej wartości dla miasta wskaźnika (pozostające w przedziałach 38,47 – 

64,52 i 64,53 – 109,59) zaobserwowano w obrębie ulic: Gdańska, 1 Maja, Miodowa, 

Kwiatowa, a także w obszarze ograniczonym ulicami: S. Żeromskiego, Legionów Polskich, 

S. Okrzei, Mostowa, F. Chopina. Wysokie wartości wskaźnika zauważalne są również 

we fragmencie ul. Jaktorowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) oraz w obrębie 

skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Bankowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Michajłow K., Szczególny status osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, Lublin 2016. 
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Rysunek 9. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia osób powyżej 50 roku życia w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. 

Poszczególne wskaźniki odpowiadające szczegółowym wątkom problematyki bezrobocia 

postanowiono przeanalizować całościowo poprzez analizę stworzonego w tym celu indeksu 

bezrobocia. Został on obliczony sumując wszystkie wystandaryzowane wskaźniki 

odpowiadające bezrobociu w danym heksagonie, następnie otrzymaną wartość podzielono 

przez liczbę wykorzystanych wskaźników (Tabela 6.). 
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Tabela 6. Metodologia obliczenia indeksu bezrobocia 

Zjawisko 
Wskaźniki wykorzystane w analizie 

zjawiska 
Sposób obliczenia indeksu 

bezrobocia 

Bezrobocie 

w1 - Liczba bezrobotnych 
w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym; 
w2 - Liczba długotrwale bezrobotnych 
w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym; 
w3 - Liczba bezrobotnych kobiet 
w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym; 

w4 - Liczba bezrobotnych poniżej 30 
roku życia w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym; 
w5 - Liczba bezrobotnych powyżej 50 

roku życia w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym; 

w6 - Liczba bezrobotnych 

z wykształceniem gimnazjalnym lub 

poniżej w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym 

1. Standaryzacja wskaźników 
według wzoru: (wartość 

wskaźnika dla heksagonu – średnia 
wartość wskaźnika dla wszystkich 
heksagonów 
zamieszkałych)/odchylenie 
standardowe heksagonów 
zamieszkałych; 

2. Sumowanie wszystkich wskaźników 

wystandaryzowanych w kategorii 
bezrobocie w danym heksagonie 
oraz dzielenie przez liczbę 
wykorzystanych wskaźników, 

według wzoru 
(w1+w2+w3+w4+w5+w6)/6. 

Źródło: opracowanie własne. 

Otrzymany w ten sposób indeks bezrobocia (Rysunek 10.) osiągnął najwyższe wartości 

oznaczające stan kryzysowy (tj. pomiędzy 0,36 a 2,05) w obszarze ograniczonym od 

zachodu ul. 1 Maja, od północy ul. Działkową, od południa  POW oraz J. Mireckiego, a od 

wschodu ul. M. Ossowskiego oraz P. Wysockiego. Drugi wyróżniający się obszar to 

fragment miasta wyznaczony ulicami: S. Wyspiańskiego, S. Żeromskiego, Legionów 

Polskich i F. Chopina. Wysokie wartości indeksu zauważalne są również przy skrzyżowaniu 

ulic Kanałowej i A. Mickiewicza. 
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Rysunek 10. Przestrzenne zróżnicowanie indeksu bezrobocia na terenie Żyrardowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. 
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4.1.2. Ubóstwo 

Ubóstwo jest kolejnym zagadnieniem, którego wysoki poziom świadczy o kryzysie 

dotykającym lokalną społeczność. Ubóstwo jest traktowane jako forma nierówności, 

nadmiernego dystansu miedzy poziomem życia poszczególnych grup ludności29. 

Jednocześnie pozostaje zjawiskiem dotkliwym psychologicznie, łączy się̨ z obniżeniem 

poczucia własnej wartości, a często też z marginalizacją i społecznym wykluczeniem30.  

Na potrzeby niniejszej analizy w celu ukazania wielowymiarowego charakteru ubóstwa 

zbadano następujące czynniki: 

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców, 

2. Suma przyznanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej w heksagonie, 

3. Suma zadłużeń komunalnych lokali mieszkalnych w heksagonie, 

4. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania w heksagonie.  

Po pierwsze starano się określić skalę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

w Żyrardowie.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie 

osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W literaturze 

wskazuje się, że jedną z najliczniej reprezentowanych grup wśród klientów pomocy 

społecznej, stanowią ̨ osoby pozbawione pracy i własnych środków utrzymania31. Należy 

uznać, że bezrobocie i ubóstwo pozostają ze sobą w ścisłym związku. 

Główną  przyczyną  bezrobocia, będącą jednocześnie jego następstwem,  jest  bieda. 

Na ogół w przypadku wzrostu stopy bezrobocia zwiększa się również poziom ubóstwa32.  

Po dokonanej wcześniej analizie problematyki związanej z bezrobociem w związku 

z analizą skali ubóstwa zbadano liczbę osób korzystających z pomocy społecznej 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (Rysunek 11). Ogólna liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej w Żyrardowie w 2016 roku wyniosła 168333. Natomiast średnia 

wartość wskaźnika dla miasta w 2016 roku wynosiła 29,60 osób na 1000 mieszkańców. 

Najwyższe wartości wskaźnika, wielokrotnie przekraczające średnią dla miasta (powyżej 

160 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców), zaobserwowano 

w części ulicy Miodowej, u zbiegu ulic J. Dekerta i POW, a także w kwartale ograniczonym 

ulicami: B. Limanowskiego, Legionów Polskich, Mostowej i S. Wyspiańskiego.  

                                                           
29 Sulmicka M., Mierzenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2013. 
30 Tamże.  
31 Polakowski D., Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem 
socjalnym, Warszawa 2014.  
32 Olak A., Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne, Ostrowiec Świętokrzyski 2014. 
33 Dane BDL GUS. 
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Rysunek 11. Przestrzenne zróżnicowanie zjawiska osób korzystających z pomocy społecznej 

w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żyrardowie. 



35 | S t r o n a  

 
 

Świadczenia pomocy społecznej dzieli się na dwie zasadnicze kategorie - świadczenia 

o charakterze pieniężnym oraz te o charakterze niepieniężnym34. Ustawodawca określił, 

że do świadczeń́ pieniężnych zalicza się̨ między innymi zasiłek stały, zasiłek okresowy, 

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne 

usamodzielnienie. Natomiast wśród świadczeń́ niepieniężnych wymienia się przykładowo: 

pracę socjalną, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki 

na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczową35.  

Ze względu na operacjonalizację danych dla celów statystycznych analizie poddano 

informacje obrazujące otrzymywanie świadczeń pieniężnych przez lokalną społeczność, 

dlatego też następnym analizowanym wskaźnikiem jest suma przyznanych świadczeń 

w zakresie pomocy społecznej w danej jednostce (heksagonie).  

Przeciętna wartość wskaźnika wysokości przyznanych świadczeń w zakresie pomocy 

społecznej dla Żyrardowa w 2016 roku wyniosła 563,30 zł w heksagonie. Suma 

przyznanych świadczeń jest bezpośrednio powiązana z liczbą osób korzystających 

z różnych form świadczeń pomocy społecznej. Zatem należy uznać, że im wyższa suma 

świadczeń pomocy społecznej, tym więcej osób korzystających ze świadczeń wsparcia 

społecznego, co z kolei może wskazywać na wysoki poziomie ubóstwa. Najwyższą sumę 

przyznanych świadczeń wskazującą na stan kryzysowy (tj. sumę określoną w przedziale 

od 6027,01 zł do 9448 zł) w zakresie pomocy społecznej odnotowano w heksagonach 

zlokalizowanych w obrębie ul. Jasnej i fragmentów ul. L. Waryńskiego (Rysunek 12). 

                                                           
34 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 z póź. zm). 
35 Tamże.  
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Rysunek 12. Przestrzenne zróżnicowanie sumy przyznanych świadczeń w zakresie pomocy 

społecznej w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żyrardowie. 
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Kolejnym czynnikiem mogącym obrazować skalę ubóstwa jest suma zadłużeń 

komunalnych lokali mieszkalnych w heksagonie. Bowiem wskazuje się, że rosnącemu 

zadłużeniu gospodarstw domowych towarzyszy wzrost liczby osób popadających 

w ubóstwo36. Wskazuje się, że nadmiernie zadłużone jest to gospodarstwo domowe, które 

po spłaceniu bieżących zobowiązań́ znajduje się̨ w sytuacji ubóstwa, co oznacza, że 

pozostałe po spłacie środki nie pozwolą zapewnić minimum socjalnego jego członkom37.  

Średnio na 1 heksagon w mieście w 2016 r. suma zadłużeń komunalnych lokali 

mieszkalnych w mieście wyniosła 1812,35 zł. Najsilniejsze przekroczenie średniej 

wartości (powyżej kwoty 9352,00 zł) omawianego wskaźnika dla miasta odnotowano na 

obszarze między ulicą J. Mireckiego i T. Kościuszki, w rejonie ulic J. Dekerta 

i H. Sienkiewicza, a także nieopodal skrzyżowania ulic 1 Maja z ul. J. Kilińskiego 

i ul. L. Waryńskiego oraz w części ulicy Środkowej (w stronę ul. K. Doczkala) (Rysunek 

13).  

                                                           
36 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 
2015-2016, Warszawa 2018. 
37 Tamże. 
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Rysunek 13. Przestrzenne zróżnicowanie sumy zadłużeń komunalnych lokali mieszkalnych 

w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żyrardowie. 
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Dożywianie dzieci i młodzieży stanowi inny przykład formy wsparcia dla osób 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Udzielenie pomocy w formie dożywiania 

dzieci jest zadaniem własnym, obowiązkowym samorządów gmin38. Zadanie to, od 

połowy lat 90. XX w., wspierane jest finansowo przez kolejne rządy. „Celem tej formy 

wsparcia jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich”39. 

Tym samym należy stwierdzić, że znaczna liczba dzieci i młodzieży korzystających 

z dożywiania świadczy o istniejącej licznej grupie rodzin mających problemy materialne.  

W celu zdiagnozowania możliwie pełnego obrazu lokalnej skali ubóstwa przeanalizowano 

liczbę dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania (w danej jednostce - heksagonie). 

W 2016 r. średnio w 1 heksagonie w mieście 0,61 dzieci korzystało z dożywiania. 

W przestrzennym rozkładzie wartości wskazanego czynnika najwyższe liczby świadczące 

o szczególnym natężeniu stanu kryzysowego (w przedziale od 5 do 10 osób) 

zaobserwowano w jednostce położnej w pobliżu ulicy L. Waryńskiego u jej zbiegu z ulicą 

Jasną (Rysunek 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.). 
39 Rząd przyjął program dożywiania na lata 2014-2020, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-

spoleczna/art,6513,rzad-przyjal-program-dozywiania-na-lata-2014-2020.html. [dostęp z dnia 17.05.2018 r.] 
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Rysunek 14. Przestrzenne zróżnicowanie liczby dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania 

w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żyrardowie. 
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Ponownie jak w przypadku wskaźników opisujących poziom bezrobocia z poszczególnych 

czynników odpowiadających szczegółowym wątkom problematyki ubóstwa stworzono 

indeks ubóstwa. Został on obliczony sumując wszystkie wystandaryzowane wskaźniki 

charakteryzujące ubóstwo w danym heksagonie, następnie otrzymaną wartość 

podzielono przez liczbę wykorzystanych wskaźników. 

Tabela 7. Metodologia obliczenia indeksu ubóstwa 

Zjawisko 
Wskaźniki wykorzystane w analizie 

zjawiska 
Sposób obliczenia indeksu ubóstwa 

Ubóstwo 

w7 - Liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców; 
w8 - Suma przyznanych świadczeń 
w zakresie pomocy społecznej 
w heksagonie; 

w9 - Suma zadłużeń lokali 
mieszkalnych komunalnych 
w heksagonie; 
w10 - Liczba dzieci i młodzieży 
korzystających z dożywiania 
w heksagonie 

1. Standaryzacja wskaźników według 
wzoru: (wartość wskaźnika dla 
heksagonu – średnia wartość 
wskaźnika dla wszystkich 
heksagonów 
zamieszkałych)/odchylenie 

standardowe dla heksagonów 
zamieszkałych; 

2. Sumowanie wszystkich wskaźników 
wystandaryzowanych w kategorii 
ubóstwo w danym heksagonie oraz 
dzielenie przez liczbę 
wykorzystanych wskaźników, 

według wzoru 
(w7+w8+w9+w10)/4. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rozmieszczenie heksagonów z wysokimi wartościami (w przedziale od 1,61 do 8,17) 

indeksu ubóstwa charakteryzuje się dużą koncentracją przestrzenną. Stan kryzysowy 

zidentyfikowano przede wszystkim w obszarze ograniczonym ulicami: od północnego-

zachodu ul. Leszno, od zachodu granicę wyznacza ul. 1 Maja aż do skrzyżowania 

z  ul.  S.  Okrzei, następnie od wschodu ul. Kościelna, Jasna. Drugi wyróżniający się 

obszar to część miasta wyznaczona ulicami: POW, J. Dekerta, hr. Łubieńskiego 

i  H.  Sienkiewicza (Rysunek 15). 
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Rysunek 15. Przestrzenne rozmieszczenie indeksu ubóstwa na terenie Żyrardowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żyrardowie oraz Urzędu Miejskiego w Żyrardowie. 
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4.1.3. Bezpieczeństwo 

Problemy społeczne takie jak nierówności i rozwarstwienie społeczne, bieda i ubóstwo 

znalazły swoje odbicie w pojawieniu się patologii społecznych, których wyrazem jest 

między innymi przestępczość40. Zatem należy uznać, że poziom bezpieczeństwa i istnienie 

patologii społecznych są ze sobą powiązane41.  

Ocena lokalnego stanu bezpieczeństwa dokonana została w oparciu o następujące 

czynniki: 

1. Średnia liczba przestępstw odnotowanych przez policję w heksagonie, 

2. Średnia liczba czynów karalnych nieletnich w heksagonie, 

3. Liczba Niebieskich Kart w heksagonie, 

4. Średnia liczba wykroczeń odnotowanych przez Straż Miejską w heksagonie, 

5. Liczba interwencji Straży Pożarnej w heksagonie.  

W polskim prawie przestępstwo definiowane jest jako czyn zabroniony pod groźbą kary 

jako zbrodnia albo występek, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, 

bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomym42.  

Wraz ze wzrostem przestępczości rośnie wśród społeczeństwa w pełni uzasadnione 

poczucie zagrożenia i tym samym spada lokalne poczucie bezpieczeństwa43. W tym celu 

przeanalizowano średnią liczbę przestępstw odnotowanych przez policję w heksagonie 

w 2016 roku.  

Średnia wartość analizowanego wskaźnika dla miasta w 2016 roku osiągnęła wartość 

2,48. Najsilniejszy stan kryzysowy wyrażający się najwyższą wartością średniej liczby 

przestępstw (pomiędzy 7,96 a 27,73) stwierdzonych przez policję w danej jednostce 

odnotowano w heksagonach ograniczonych ulicami: 1 Maja, S. Okrzei, P. Wysockiego 

i J. Mireckiego oraz w obszarze położonym w sąsiedztwie ulicy Jasnej i w części ulic: 

Parkowej i 11 Listopada (Rysunek 16).  

                                                           
40 Mordwa S., Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce, Łódź 2012. 
41Pelc E., Wpływ wybranych zjawisk patologicznych na bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce, Rzeszów 2010. 
42 Blaski E., Prawo karne. Repetytorium, Rzeszów 2005. 
43 Pelc E., poz. cyt. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_kryminalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyst%C4%99pek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czyn_bezprawny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkodliwo%C5%9B%C4%87_spo%C5%82eczna_czynu
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Rysunek 16. Przestrzenne zróżnicowanie liczby przestępstw odnotowanych przez Policję 

w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. 

Współcześnie jednym z poważniejszych problemów społecznych jest demoralizacja 

nieletnich, której wyrazem jest przestępczość w tej grupie.  

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich znajduje 

zastosowanie między innymi w postępowaniach w sprawach o czyny karalne – w stosunku 

do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17. 
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Mimo, że pod pojęciem czynu karalnego mieszczą się wszystkie przestępstwa 

i wykroczenia, to ich katalog zawiera jedynie ściśle wskazane czyny między innymi: 

prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, kradzież lub przywłaszczenie, 

zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, 

utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego44. 

Analizując stan bezpieczeństwa lokalnego do analiz włączono średnią liczbę czynów 

karalnych osób nieletnich w heksagonie. Przestrzenna lokalizacja najwyższych wartości 

średniej liczby czynów karalnych nieletnich, znacznie przekraczających średnią dla miasta 

wynoszącą 0,08, występuje jedynie w dwóch miejscach: w heksagonie zlokalizowanym 

przy ulicy Wspólnej i w części ulicy 11 listopada (przy ulicy Radziwiłłowskiej i Mostowej) 

(Rysunek 17.). Wysokie wartości zauważalne są także w części ulicy Filipa de Girarda, 

Jana Dekerta, między ulicami K. Doczkala i Środkowej oraz w okolicy Parku Dittricha.  

Wysokie wartość wskaźnika mieszczą się w przedziałach 0,54 – 1,09 oraz 1,10 – 2,00. 

                                                           
44 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228). 



46 | S t r o n a  

 
 

 
Rysunek 17. Przestrzenne zróżnicowanie średniej liczby czynów karalnych nieletnich w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. 
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„Niebieska Karta" to procedura, której celem jest zwalczanie problemu przemocy 

w rodzinie, może zostać zainicjowana przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej lub 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych45.  

Liczba założonych „Niebieskich Kart” stanowi rejestr rodzin wysokiego ryzyka przemocy 

domowej będącej wyrazem patologii społecznej i negatywnie wpływającej na stan 

bezpieczeństwa lokalnej społeczności46. Tym samym można stwierdzić, że im więcej 

procedur „Niebieskiej Karty” tym bardziej krytyczna sytuacja rodzin pod względem 

pojawiającej się w nich przemocy47.  

W 2016 roku w Żyrardowie założono 46 Niebieskich Kart. Przeciętna wartość wskaźnika 

liczby Niebieskich Kart w heksagonie wynosiła 0,15. Na mapie miasta bardzo wysokie 

wartości obserwuje się jedynie w jednostce (heksagonie) zlokalizowanym w środkowej 

części ul. T. Kościuszki (Rysunek 18.). Zaobserwowana tam wartość wynosi 3.  

                                                           
45 Co to jest Niebieska Karta i jak wygląda procedura jej założenia, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/821924,co-to-jest-

niebieska-karta-i-jak-wyglada-procedura-jej-zalozenia.html. 
46 Albański L., Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra 2010. 
47 Tamże. 
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Rysunek 18. Przestrzenne zróżnicowanie liczby Niebieskich Kart w Żyrardowie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. 
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Obok przestępstw, negatywnie na lokalny stan bezpieczeństwa wpływają także 

wykroczenia odnotowywane przez Straż Miejską48. Wykroczenia to czyny mające podobny 

charakter do przestępstw, jednak podstawową cechą różniącą te dwa pojęcia jest 

stopnień szkodliwości społecznej czynu – mniejszą szkodliwością charakteryzuje się 

wykroczenie49. 

Uśredniona wartość wskaźnika dla całego Żyrardowa w 2016 roku wynosiła 37,60. 

Natomiast w rozkładzie przestrzennym średniej liczby wykroczeń odnotowywanych przez 

Straż Miejską w heksagonie najbardziej widoczny stan kryzysowy (gdzie wartość 

wskaźnika plasuje się w przedziale 121,26 – 433,86) obserwuje się w obrębie ulicy 

S.  Okrzei i ulicy W. Łukasińskiego, a także w części ulicy T. Kościuszki i nieopodal ulicy 

P. Wysockiego (Rysunek 19).  

 

 

                                                           
48 Mordwa S., Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce, Łódź 2012. 
49 Tamże.  
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Rysunek 19. Przestrzenne zróżnicowanie średniej liczby wykroczeń odnotowanych przez Straż 

Miejską w Żyrardowie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Straży Miejskiej w Żyrardowie. 
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Istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, obok działalności Policji 

i Straży Miejskiej, ma działalność oddziałów Straży Pożarnej50. O istniejących stanach 

zagrożenia mogą świadczyć liczby interwencji, które muszą podejmować oddziały Straży 

Pożarnej - tutaj zoperacjonalizowano je w postaci wskaźnika liczby interwencji Straży 

Pożarnej w heksagonie51. Średnia wartość dla miasta w 2016 roku wyniosła 0,78, 

natomiast wartości najwyższe (w przedziałach 3 - 5 i 6 – 8) zaobserwowano w części ulicy 

Jasnej i w obrębie skrzyżowania ulicy B. Limanowskiego i 1 Maja (Rysunek 20). Wskazane 

interwencje nie zawsze są wynikiem popełnionego przestępstwa (np. podpalenia), 

niemniej jednak wskaźnik ten pokazuje te miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do sytuacji 

mogących zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców, dlatego wskaźnik ten został włączony 

do kategorii bezpieczeństwa.    

                                                           
50 Wróbel R., Kryteria i mierniki oceny efektywności podsystemu bezpieczeństwa wewnętrznego obszaru działania Państwowej 
Straży Pożarnej w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – projekt, Warszawa 2015. 
51 Do wziętych pod uwagę rodzajów interwencji należą: pożary, miejscowe zagrożenia, fałszywe alarmy i inne. 
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Rysunek 20. Przestrzenne zróżnicowanie liczby interwencji Straży Pożarnej w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Straży Pożarnej w Żyrardowie. 

 

Wskaźniki opisujące lokalny stan bezpieczeństwa zsumowano tworząc z nich indeks 

bezpieczeństwa.  
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Tabela 8. Metodologia obliczenia indeksu bezpieczeństwa 

Zjawisko 
Wskaźniki 

wykorzystane w 
analizie zjawiska 

Sposób obliczenia indeksu 
bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo 

w11 – Średnia liczba 

przestępstw 
w heksagonie; 
w12 – Średnia liczba 
czynów karalnych 
nieletnich w heksagonie; 
w13 - Liczba Niebieskich 
Kart w heksagonie; 

w14 - Średnia liczba 
wykroczeń odnotowanych 
przez Straż Miejską 
w heksagonie; 

w15 –Liczba interwencji 
Straży Pożarnej 
w heksagonie 

1. Standaryzacja wskaźników według wzoru: 
(wartość wskaźnika dla heksagonu – 
średnia wartość wskaźnika dla wszystkich 
heksagonów zamieszkałych)/odchylenie 
standardowe dla heksagonów 
zamieszkałych; 

2. Sumowanie wszystkich wskaźników 

wystandaryzowanych w kategorii 
bezpieczeństwo w danym heksagonie 
oraz dzielenie przez liczbę 
wykorzystanych wskaźników, według 

wzoru 
(w11+w12+w13+w14+w15)/5. 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwyższe wartości indeksu bezpieczeństwa (pozostające w przedziale od 1,08  do 4,09) 

w Żyrardowie zostały odnotwane w części ulicy Wspólnej i T. Kościuszki, w heksagonach 

zlokalizowanych w obrębie ulicy S. Okrzei, a także na obszarze znajdującym się przy 

skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Jasnej i L.Waryńskiego.  



54 | S t r o n a  

 
 

 
Rysunek 21. Przestrzenne rozmieszczenie indeksu bezpieczeństwa na terenie Żyrardowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie i Straży Miejskiej w Żyrardowie. 

 

 



55 | S t r o n a  

 
 

4.1.4. Poziom edukacji 

Żyrardów jest jednym z trzech miast, w których zgodnie z dokumentem pn. 

„Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej Miasta Żyrardowa na tle wybranych 

miast”, rośnie liczba uczniów szkół podstawowych.  

W Żyrardowie funkcjonuje 6 zespołów szkół publicznych52: 

• Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Jasna 11, 

• Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. G. Narutowicza 35, 

• Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. J. J. Kacperskiej 6B oraz  ul. Parkingowa 34, 

• Zespół Szkół Publicznych Nr 4, ul. Radziwiłłowska 16, 

• Zespół Szkół Publicznych Nr 6, ul. J. Mireckiego 56, 

• Zespół Szkół Publicznych Nr 7, ul. F. Roosevelta 2. 

Istotnym elementem diagnozy społecznej jest zbadanie wyników edukacyjnych 

w lokalnych szkołach.  W tym celu posłużono się następującymi wskaźnikami: 

1. Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w heksagonie (wg rejonów szkół). 

2. Średni wynik z egzaminu szóstoklasisty (wg rejonów szkół)53. 

Analiza wyników w nauce jest istotna m.in. z tego względu, że niskie wyniki z egzaminów 

mogą wiązać się z innymi problemami w sferze społecznej. Przykładowo słabe wyniki 

mogą mieć związek z poziomem ubóstwa - „dzieci z rodzin, dotkniętych niedostatkiem, 

wychowują się w atmosferze napięcia i nierówności, często mają problemy w szkole, ich 

szanse w porównaniu z rówieśnikami już na samym początku kariery szkolnej są ̨ 

mniejsze, często są one skazane na niepowodzenia”54. Należy także wskazać, że edukacja 

jest bardzo ważnym miernikiem kapitału społecznego55, którego inne czynniki składowe 

zostaną przedstawione w dalszej części dokumentu.  

W przypadku wskaźników obrazujących poziom edukacji zdecydowano się na przypisanie 

do heksagonu średniej dla szkoły, w rejonie której dany heksagon się znajduje. Jeżeli 

dany heksagon znajdował się w obrębie zasięgu kilku szkół wyliczono średnią wyników 

egzaminacyjnych. Ten sposób wyliczania wskaźnika zobrazuje zasięg szkół, do których 

uczęszczają uczniowie z problemami edukacyjnymi. W rezultacie to do tych szkół powinno 

trafić wsparcie umożliwiające tworzenie odpowiednich programów i zajęć mających na 

celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.     

Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego dla wszystkich analizowanych heksagonów 

wynosił 53,89% (Rysunek 22.). Najniższe wartości świadczące o stanie kryzysowym, tj. 

pomiędzy 38,00% a 49,00%, odnotowano w obrębie ulic: L. Waryńskiego, 1 Maja, 

Bohaterów Warszawy, al. Partyzantów, Kościelnej, T.Kościuszki, Środkowej. Na uwagę 

zasługuje skupienie w północnej części miasta wysokich wartości wskaźnika (powyżej 

59,01%) – w obrębie części ulic: M. Nietrzebki Parkingowej, kapt. S. Pałaca, 

J. J. Kacperskiej, Rotmistrza W. Pileckiego, Spokojnej, mjr. L. Peszkowskiego, 

I. Zielińskiej, J. Skrowaczewskiego. Uczniowie z tego obszaru uzyskali wyższe niż średnia 

dla miasta wyniki z egzaminu gimnazjalnego – jest to obszar należący do obwodów 

Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 oraz Zespołu Szkół Publicznych Nr 4.  

                                                           
52 „Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej Miasta Żyrardowa na tle wybranych miast” ,2017. 
53 Zarówno wyniki egzaminu szóstoklasisty, jak i egzaminu gimnazjalnego to wyniki procentowe, które określają odsetek 

punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu.  
54 Kałdon B., Ubóstwo rodzin czynnikiem powstawania trudności w funkcjonowaniu szkolnym dzieci, Warszawa 2011. 
55 OECD, Employment Outlook 1998 - Towards an employment - centred social policy, 1998. 
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Rysunek 22. Przestrzenne zróżnicowanie średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa. 
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Analizie poddano wspominane już wyniki egzaminu szóstoklasisty w heksagonie (Rysunek 

23.). Średni wynik dla miasta to 59,66%. Podczas gdy najniższe wyniki (w przedziałach 

47,00 – 47,50% oraz 47,51 - 52,50%) osiągnęli szóstoklasiści w obrębie pasa biegnącego 

przez środek miasta ograniczonego ulicami: J. Skrowaczewskiego, 1 Maja, Polskiej 

Organizacji Wojskowej, al. Partyzantów, B. Limanowskiego, Środkowa, L. Waryńskiego, 

Braci Piekarskich, Leszno, I. Zielińskiej, Salezjańska, Piękna, Spółdzielcza. 

W przypadku części ulic zdiagnozowano niskie wyniki edukacyjne zarówno z testu 

szóstoklasisty, jak i testu gimnazjalnego – są to m.in. ulice B. Limanowskiego, 

T. Kościuszki, J. Mireckiego, S. Okrzei.  

Na tle miasta pozytywnie wyróżniają się dwa obszary, gdzie średnia z egzaminu 

szóstoklasisty wyniosła powyżej 64,01%. Jest to obszar ograniczony od północy 

ul.  Mostową, ul. S. Okrzei do ul. 1 Maja, od wschodu ul.  Towarową, ul. Jaktorowską (od 

ul.  Towarowej do ul. J. Lelewela), do ul. J. Lelewela i  Zielonej, od południa granicami 

miasta, od zachodu granicami miasta do ul. Mostowej – obwód Zespołu Szkół Publicznych 

nr 4. Drugi obszar, w północno-wschodniej części miasta (w obrębie części ulic: 

M.  Nietrzebki,  Parkingowej, kapt. S. Pałaca, J. J. Kacperskiej, Rotmistrza W. Pileckiego, 

Spokojnej, mjr. L. Peszkowskiego, I. Zielińskiej, J. Skrowaczewskiego), gdzie uczniowie 

uzyskują najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego to obwód Zespołu Szkół 

Publicznych nr 3. 
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Rysunek 23. Przestrzenne zróżnicowanie średnich wyników egzaminu szóstoklasisty w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa. 
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W celu przeprowadzenia analizy występowania zjawiska niskich wyników edukacyjnych 

na terenie poszczególnych jednostek podziału przestrzennego Żyrardowa, podobnie jak 

dla innych czynników opisujących sferę społeczną, obliczono indeks poziomu edukacji. 

Wyniki egzaminów przyporządkowane poszczególnym heksagonom zostały porównane 

z  wynikami średnimi dla całego miasta. Na tej podstawie obliczone zostało odchylenie 

wartości poszczególnych wyników od średniej dla wyników egzaminów gimnazjalnego 

i  szóstoklasisty obrazującej wyniki edukacyjne na terenie całego miasta. 

Tabela 9. Metodologia obliczenia indeksu poziomu edukacji 

Zjawisko 
Wskaźniki 

wykorzystane 
w analizie zjawiska 

Sposób obliczenia indeksu poziomu 
edukacji 

Poziom edukacji 

 

w16 - Średni wynik 
z egzaminu gimnazjalnego 

w heksagonie (wg rejonów 

szkół) 
w17 - Średni wynik 
z egzaminu szóstoklasisty 
w heksagonie (wg rejonów 
szkół) 

1. Standaryzacja wskaźników według 
wzoru: (wartość wskaźnika dla 

heksagonu – średnia wartość wskaźnika 

dla wszystkich heksagonów 
zamieszkałych)/odchylenie standardowe 
dla heksagonów zamieszkałych. 

2. Odwrócenie wartości stymulantów 
(poprzez pomnożenie *(-1) ) w celu 

uzyskania możliwości sumowania 
i porównania ich z destymulantami 

3. Sumowanie wszystkich wskaźników 
wystandaryzowanych w kategorii 
poziom edukacji w danym heksagonie 
oraz podzielenie przez liczbę 
wykorzystanych wskaźników, według 

wzoru (w16+w17)/2. 

Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z obliczonym indeksem poziomu edukacji największa kumulacja negatywnych 

wartości w przedziałach 0,85 – 1,81 oraz 1,82 – 2,56 (Rysunek 24.) ma miejsce 

w  obszarze obejmującymi fragmenty m.in. ul. L. Waryńskiego, 1 Maja, Polskiej 

Organizacji Wojskowej, al. Partyzantów, T. Kościuszki, Środkowej, G. Narutowicza, 

B. Limanowskiego. Teren ten obejmuje obwody Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 i Nr 2.   
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Rysunek 24. Przestrzenne rozmieszczenie indeksu poziomu edukacji na terenie Żyrardowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa. 
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4.1.5. Kapitał społeczny 

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na możliwość budowania społeczeństwa 

obywatelskiego jest kapitał społeczny, którego przejawem są oddolne przejawy 

samoorganizowania się ludzi i zaangażowanie obywatelskie56.  

W celu zbadania kapitału społecznego mieszkańców Żyrardowa przeanalizowano 

następujące wskaźniki: 

1. Frekwencja wyborcza - na podstawie wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2015. 

2. Frekwencja wyborcza - na podstawie wyborów samorządowych w roku 2014. 

3. Średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych 

w szkołach w heksagonie. 

4. Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców. 

Współcześnie jednym z najważniejszych bezpośrednich elementów zaangażowania 

mieszkańców w życie publiczne świadczącym o poziomie rozwoju kapitału społecznego 

jest uczestnictwo w wyborach57. Z tego względu zbadano udział żyrardowskiej 

społeczności w dwóch typach wyborów: samorządowych i parlamentarnych.  

W 2015 roku frekwencja wyborcza w głosowaniu do Sejmu i Senatu w Żyrardowie 

wyniosła 54,17%. Na mapie miasta (Rysunek 25.) najniższe wartości wskazanego 

wskaźnika (frekwencja poniżej 47,5%) odnotowano w skupisku znajdującym się 

w centralnie położonej części miasta – jest to obszar, który ograniczają ulice: Piękna, 

Leszno, 1 Maja, S. Sławińskiego, S. Żeromskiego, B. Limanowskiego, POW, 

P. Wysockiego, M. Ossowskiego, T. Kościuszki, Szpitalna.  

Średnia frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. była niższa niż ta odnotowana 

w 2015 r. i wyniosła 46,28%.  Najmniejsze wartości wskaźnika (frekwencja poniżej 

40,5%) została odnotowana  na obszarze ograniczonego ulicami: Leszno, 1 Maja, 

S.  Sławińskiego, K. Dittricha, J. Kilińskiego, Braci Piekarskich (Rysunek 26.). 

                                                           
56 Sierocińska K., Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, Warszawa 2011. 
57 Chrobak P., Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji, Szczecin 2013. 
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Rysunek 25. Przestrzenne zróżnicowanie frekwencji wyborczej w Żyrardowie - na podstawie 

wyborów do Sejmu i Senatu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Żyrardowa. 
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Rysunek 26. Przestrzenne zróżnicowanie frekwencji wyborczej w Żyrardowie - na podstawie 

wyborów samorządowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Żyrardowa. 
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Kolejnym elementem świadczącym o poziomie rozwoju kapitału społecznego 

i społeczeństwa obywatelskiego jest liczba organizacji pozarządowych na 1000 

mieszkańców. Organizacje pozarządowe przyczyniają̨ się do wzrostu aktywności 

społeczności lokalnych, stanowią ̨ zatem istotny czynnik rozwoju kapitału społecznego, 

ponieważ cechuje je dobrowolne uczestnictwo, chęć współpracy, zaangażowanie, 

zaufanie, wyznawanie podobnych norm, wartości58. Ponadto sektor organizacji 

pozarządowych jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów społecznych, zatem 

można przyjąć założenie, że im więcej organizacji pozarządowych w lokalnej społeczności 

tym większe prawdopodobieństwo, że problemy społeczne będą mogły być 

przezwyciężone59.  

W zakresie liczby organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie 

Żyrardowa (109 NGO) należy wskazać, że właściwie całe miasto cechuje się bardzo 

niskimi wartościami (Rysunek 27.). Średnia wartość wskaźnika wynosiła 2,20. Wartości 

przekraczające wskazaną miarę (pozostające w przedziałach 0,00 – 2,67 i 2,68 – 9,09) 

odnotowano jedynie w części ulicy 1 Maja, Alei Partyzantów, Bohaterów Warszawy, 

B.  Limanowskiego, T. Kościuszki, A.  Mickiewicza, G. Narutowicza,  S. Okrzei, 

Parkingowej, a także na Placu Jana Pawła II.   

                                                           
58 Pawłowska E., Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny, Gliwice 2015. 
59 Tamże. 
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Rysunek 27. Przestrzenne zróżnicowanie liczby organizacji pozarządowych w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta 
Żyrardowa. 
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Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja 

- bez uczestnictwa obywateli. To w szkole młodzi ludzie uczą się współdziałania, 

planowania zadań i  odpowiedzialności za ich wykonanie.60Uznano, że aktywność 

społeczna dzieci i młodzieży jest bardzo istotnym elementem kapitału społecznego, 

dlatego też do analiz włączono liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych w szkołach w heksagonie.61 

Sprawdzono jak kształtuje się odsetek zaangażowanych w zajęcia pozalekcyjne 

w  podziale na szkoły. Na tle miasta pozytywnie wyróżniają się Zespół Szkół Publicznych 

nr 2 oraz nr 3, gdzie ponad 79% uczniów korzysta z możliwości dodatkowej edukacji, 

niwelowania problemów edukacyjnych i rozwoju zainteresowań. Niekorzystne wartości 

tego wskaźnika osiągają Zespół Szkół Publicznych nr 1 i nr 7, gdzie poniżej 41% uczniów 

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach (Tabela 10.).  

Tabela 10. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach w roku 

szkolnym 2015/2016 

Numer szkoły  Liczba uczniów uczestniczących w 
zajęcia pozalekcyjne 

organizowanych w szkołach 

Odsetek uczniów 
uczestniczących w zajęciach 

pozalekcyjnych 
organizowanych w szkołach 

Zespół Szkół 
Publicznych nr 1 

201 40,9% 

Zespół Szkół 
Publicznych nr 2 

357 79,2% 

Zespół Szkół 
Publicznych nr 3 

807 86,4% 

Zespół Szkół 
Publicznych nr 4 

332 71,6% 

Zespół Szkół 
Publicznych nr 6 

280 54,4% 

Zespół Szkół 
Publicznych nr 7 

194 32,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji  

W Żyrardowie średni wskaźnik liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 

w heksagonie wynosił 6,75 (Rysunek 28). Podobnie jak w przypadku organizacji 

pozarządowych, w znacznej części miasta obserwuje się wartości pozostające znacznie 

poniżej średniej (mieszczące się w przedziałach 0 – 5, 6 – 13). Jednak należy wspomnieć, 

że kryzysu w tym zakresie nie zdiagnozowano w północnej części miasta na obszarze 

ograniczonym ulicami: M. Nietrzebki, Parkingowa, J. J. Kacperskiej, gen. E. Fieldorfa-Nila, 

Rotmistrza W. Pileckiego, Spokojna, I. Zielińskiej, J. Skrowaczewskiego. Korzystne 

wartość wskaźnika liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkoły zaobserwowano także na części ulicy Chłodnej, 

R.  Mielczarskiego i Mostowej. Tutaj wartości czynnika przyjmują wartości pozostające 

w  przedziałach 24 – 37 i 38 – 59. 

 

 

                                                           
60 Pawłowska E., Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny, Gliwice 2015. 
61 Do kategorii zajęć pozalekcyjnych zaliczono następujące elementy: koła zainteresowań, dokształcenie specjalistyczne 

(np. zajęcia logopedyczne), zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Rysunek 28. Przestrzenne zróżnicowanie średniej liczby  uczniów uczestniczących w zajęciach 

pozalekcyjnych w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Żyrardowie. 
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W celu zsyntetyzowania otrzymanych wyników opracowano indeks kapitału 

społecznego.  

Tabela 11. Metodologia obliczenia indeksu kapitału społecznego 

Zjawisko 
Wskaźniki 

wykorzystane w 

analizie zjawiska 

Sposób obliczenia indeksu kapitału społecznego 

Kapitał 
społeczny  

w18 - Frekwencja 
w wyborach do Sejmu 
i Senatu 
w19 - Frekwencja 

w wyborach 
samorządowych 
w20 - Liczba uczniów 
uczestniczących 
w zajęciach 

pozalekcyjnych 
w heksagonie 

w21 - Liczba NGO 
na 1000 mieszkańców  

1. Standaryzacja wskaźników według wzoru: 
(wartość wskaźnika dla heksagonu – średnia 
wartość wskaźnika dla wszystkich heksagonów 
zamieszkałych)/odchylenie standardowe dla 

heksagonów zamieszkałych; 
2. Odwrócenie wartości stymulantów (poprzez 

pomnożenie *(-1)) w celu uzyskania możliwości 
sumowania i porównania ich z destymulantami; 

3. Sumowanie wszystkich wskaźników 

wystandaryzowanych w kategorii kapitału 
społecznego w danym heksagonie oraz dzielenie 

przez liczbę wykorzystanych wskaźników, według 
wzoru (w18+w19+w20+w21)/4. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartości indeksu kapitału społecznego ponownie są relatywnie skumulowane – najwięcej 

heksagonów o negatywnych wartościach (w przedziałach 0,21 – 0,68 i 0,69 – 1,59) jest 

na obszarze centralnie położonym w  mieście. Obszar ten został ograniczony częściami 

ulic: Pięknej, Bielnikowej, Parkowej, S. Żeromskiego, B. Limanowskiego, G. Narutowicza, 

T. Kościuszki, M. Ossowskiego, L. Waryńskiego, Braci Piekarskich, Leszno, Wiejskiej, 

Jasnej, J. Kilińskiego, Parkowej, T. Kościuszki. Niekorzystne wartości obserwuje się także 

w obrębie ulicy S. Okrzei (Rysunek 29.). 
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Rysunek 29. Przestrzenne rozmieszczenie indeksu kapitału społecznego na terenie Żyrardowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, Listy Organizacji Pozarządowych Urzędu 
Miasta Żyrardowa oraz Państwowej Komisji Wyborczej. 



70 | S t r o n a  

 
 

4.1.6. Obciążenie demograficzne 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku na terenie Żyrardowa 

mieszkało 40 504 osób, z czego ponad 53% stanowiły kobiety. Gęstość zaludnienia 

w 2016 roku w Żyrardowie kształtowała się na poziomie 2 823 os/km2. Natomiast biorąc 

pod uwagę strukturę społeczności pod względem wieku mieszkańców można zauważyć, 

że ponad 22% populacji stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym62. 

Wartość wskaźnika obciążenia demograficznego w Żyrardowie (suma liczby mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku 

produkcyjnym63), zgodnie z dokumentem pn. „Przedstawienie sytuacji społeczno-

demograficznej Miasta Żyrardowa na tle wybranych miast” (2017) kształtuje się na 

poziomie 68,0 i jest jedną z najmniej korzystnych wartości w porównaniu do pozostałych 

analizowanych jednostek urbanistycznych. Ponadto w Żyrardowie w latach 2006-2016 

obciążenie demograficzne zwiększyło się w znaczącym stopniu (o ponad 28%) 

i może stanowić zobrazowanie niekorzystnych procesów demograficznych.            

Jednym z aspektów mających wpływ na pogłębiające się obciążenie demograficzne jest 

starzenie się społeczeństwa, które oznacza, że odsetek ludzi starszych w społeczeństwie 

dynamicznie rośnie64. Jest to skutek wydłużania się trwania ludzkiego życia, postępu 

cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. Jednak proces starzenia się ma, obok wymiaru 

demograficznego, także ten ekonomiczny i społeczny, których wyrazem są zmiany 

struktury konsumpcji, wzrost zapotrzebowania na niektóre usługi (np. w dziedzinie 

ochrony zdrowia, opieki społecznej), zmniejszenie aktywności zawodowej, zwiększenie 

wydatków na utrzymanie rosnącej grupy poprodukcyjnej65. Z tego względu uznano, że 

do analizy zjawisk społecznych należy włączyć wskaźnik obciążenia demograficznego. 

Na terenie miasta zauważalne jest rozproszenie miejsc, gdzie wskaźnik obciążenia 

demograficznego znacząco przekracza średnią dla miasta. Silnie widoczna najwyższa 

wartość wskaźnika obciążenia demograficznego jest w jednostce zlokalizowanej przy ulicy 

Łużyckiej i Wrzosowej – obserwuje się tam blisko pięciokrotne przekroczenie średniej 

wartości dla miasta, która w 2016 roku wynosiła 59,80. Inne obszary o najwyższych 

wartościach wskaźnika obciążenia demograficznego (tzn. te, których wartości pozostają  

w przedziałach 78,96 – 129,17 i 129,18 – 221,43) to m.in. teren, w skład którego 

wchodzą części ulic: J. Kilińskiego, gen. E. Fieldorfa-Nila, F. de Girarda, kolejny obszar to 

części ulic: T. Kościuszki, Środkowa, M. Ogińskiego, S. Jodłowskiego, a także części ulic 

gen. S. Grota-Roweckiego, Spacerowej, gen. Bora-Komorowskiego, Bohaterów 

Warszawy, L. Nabielaka, S. Małachowskiego, Warszawskiej. Jednocześnie na tle miasta 

wyróżniają się także obszary o niskim poziomie wskaźnika (o wartościach pomiędzy 6,67, 

a 40,24) obciążenia demograficznego – jest to obszar przy ul. Olszowej i Leszczynowej – 

osiedle domków jednorodzinnych, a także osiedle wielorodzinne przy ul. Spółdzielczej, 

gdzie prawie ¼ bloków stanowią te wybudowane po roku 2016, co może wiązać się 

z napływem młodych osób zakładających rodziny w tej okolicy.  

                                                           
62 „Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej Miasta Żyrardowa na tle wybranych miast”. 
63 „Jako nieprodukcyjny najczęściej przyjmuje się wiek 0-17 lat (wiek przedprodukcyjny) oraz 60 lat i więcej dla kobiet i 65 lat 

i więcej dla mężczyzn (wiek poprodukcyjny); wiek produkcyjny to 18-59/64 lata (18-59 lat - dla kobiet i 18-64 lata - dla 

mężczyzn). Inne grupowania dla wieku nieprodukcyjnego to 0-14 lat i 65 lat i więcej; wiek produkcyjny to 15-64 lata - dla 

obydwu płci” – Główny Urząd Statystyczny, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, dostępne na: 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1958,pojecie.html. 
64 Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentów, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Warszawa 2011. 
65 Tamże. 
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Rysunek 30. Przestrzenne rozmieszczenie indeksu obciążenia demograficznego na terenie 

Żyrardowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 
w Żyrardowie. 
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W związku z tym, że do analizy problemów demograficznych wybrano jeden wskaźnik – 

obciążenie demograficzne – indeks służący wyznaczeniu obszaru zdegradowanego został 

zbudowany tylko w jego oparciu.   

Tabela 12. Sposób obliczenia indeksu obciążenia demograficznego 

Zjawisko 
Wskaźniki 

wykorzystane w 
analizie zjawiska 

Sposób obliczenia indeksu obciążenia 
demograficznego 

Obciążenie 
demograficzne 

w22 - Wskaźnik 

obciążenia 
demograficznego 

1. Standaryzacja wskaźników według wzoru: 
(wartość wskaźnika dla heksagonu – średnia 

wartość wskaźnika dla wszystkich 
heksagonów zamieszkałych)/odchylenie 
standardowe dla heksagonów zamieszkałych. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Wyznaczenie obszaru koncentracji negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej 

Tak jak zostało wskazane w metodologii w rozdziale 3, w celu wyznaczenia obszaru 

koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej utworzono wskaźnik syntetyczny 

poprzez zsumowanie wyżej opisanych indeksów obrazujących poszczególne zjawiska, tj.: 

 

 

 

Zgodnie z przyjętą metodologią wysoka wartość wskaźnika syntetycznego  (plasująca się 

pomiędzy 3,00 – a 14,03) świadczy o występowaniu stanu kryzysowego w sferze 

społecznej na danym terenie.  

Kumulację negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowano na obszarze, który 

współtworzą części następujących ulic: Jasnej, B. Limanowskiego, S. Okrzei, 

J. Mireckiego, T. Kościuszki, J. Kilińskiego, Parkowej.   

Na rysunku 32 zostały wskazane te heksagony, które spełniają powyższy warunek 

świadczący o występowaniu stanu kryzysowego. 

Wskaźnik syntetyczny w sferze społecznej = indeks bezrobocia + indeks 

ubóstwa  + indeks bezpieczeństwa + indeks poziomu edukacji + indeks kapitału 

społecznego + indeks obciążenia demograficznego.  
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Rysunek 31. Przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika syntetycznego dla sfery społecznej 

w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 32. Obszar, na którym zdiagnozowano kumulację negatywnych zjawisk społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że w Żyrardowie zdiagnozowane problemy społeczne 

współwystępują ze sobą, o czym świadczy możliwość wskazania konkretnych lokalizacji 

(części ulic) cechujących się kryzysem w sferze społecznej w większości badanych 

czynników. Obrazowo istniejące problemy można określić mianem „chorób” dotykających 

lokalną społeczność.  

Pierwszą, najistotniejszą z nich, jest bezrobocie prowadzące do ubóstwa i spychające ludzi 

na margines życia społecznego. Jest to zjawisko, które pozbawia człowieka możliwości 

zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest  praca zawodowa oraz prowadzi 

do pojawienia się problemów ekonomicznych bezrobotnego, a także całego państwa, 

ponieważ generuje potrzeby wydatków budżetu państwa na zasiłki i świadczenia 

socjalne￼66 Bezrobocie, szczególnie długotrwałe, jest zjawiskiem przyczyniającym się 

do powstania kolejnej zdiagnozowanej w Żyrardowie „choroby” w sferze społecznej, jaką 

jest ubóstwo. Ma ono konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne, 

ponieważ może negatywnie wpływać na wielkość i jakość kapitału ludzkiego 

i społecznego, ograniczać aktywność, przedsiębiorczość i innowacyjność67 

Na terenie Żyrardowa w miejscach, gdzie zdiagnozowano ubóstwo i bezrobocie 

zaobserwowano także niski poziom kapitału społecznego, a także niskie wyniki 

edukacyjne dzieci i młodzieży. Zatem należy uznać, że izolacją społeczną (rozumianą jako 

bierność lub niemożność uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności) są dotknięte lub 

zagrożone przede wszystkim osoby pozostające poza rynkiem pracy - osoby bezrobotne, 

emeryci, dzieci i młodzież.  

Na znaczny odsetek emerytów oraz dzieci i młodzieży, czyli osób w wieku 

nieprodukcyjnym, zwraca uwagę wysoki odsetek zbadanego wskaźnika obciążenia 

demograficznego - dotyczy to szczególnie części ulic, na których odnotowano także już 

omówione niskie wartości czynników wskazujących na kryzys w sferze społecznej.  

Kolejną „chorobą” zdiagnozowaną na terenie heksagonów zlokalizowanych przy ulicach 

wspomnianych w ramach omówienia wskaźnika sumarycznego dla sfery społecznej, jest 

wysoki indeks przestępczości negatywnie wpływający na lokalny poziom bezpieczeństwa. 

Szczególnie niepokojące jest pojawienie się zjawiska przestępczości osób nieletnich, 

ponieważ może to świadczyć o przekazywaniu problemów społecznych, wynikających 

przykładowo z ubóstwa, młodszym pokoleniom - w literaturze wskazuje się, że czyny 

niedozwolone (wykroczenia i przestępstwa) częściej popełniają te młode osoby, których 

środowisko rodzinne i otoczenie cechuje się występowaniem patologii społecznych68. 

Omówiony syntetycznie zbiór najważniejszych zdiagnozowanych problemów społecznych 

w Żyrardowie wskazuje, że w niektórych częściach ulic Miodowej, Jasnej, 

B. Limanowskiego, S. Okrzei, J. Mireckiego, T. Kościuszki, J. Kilińskiego, Parkowej 

występuje zaawansowany kryzys społeczny. Aby mu przeciwdziałać niezbędne jest 

wykorzystanie istniejących wewnętrznych mocnych stron Żyrardowa, które jako 

dopełnienie niniejszej analizy zostaną scharakteryzowane poniżej.  

 

                                                           
66 Frąckiewicz L., Polityka społeczna - zarys wykładu wybranych problemów, Katowice 2002. 
67 GUS, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa 2013. 
68 Fidelus A., Rodzinne uwarunkowania przeste ̨pczości wśród nieletnich, Warszawa 2002. 
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 Potencjały Miasta Żyrardowa w sferze społecznej 

W ramach przeprowadzonej diagnozy, poza problemami i zjawiskami kryzysowymi  

zidentyfikowano  także najważniejsze mocne strony Miasta w  sferze społecznej 

stanowiące o jego potencjale. 

 

Placówki edukacyjne 

Szkoły, jako centra kultury i życia społecznego w mikroskali mają niebagatelne znaczenie 

dla procesów rewitalizacji.  

Możliwości związane z wykorzystaniem infrastruktury społecznej, a zwłaszcza 

wspomnianych placówek edukacyjnych, zlokalizowanych na terenie Żyrardowa, stanowią 

potencjał związany z przeciwdziałaniem zagrożeń wynikających z  dziedziczenia 

negatywnych postaw życiowych. Ponadto włączenie placówek edukacyjnych w pomoc 

dzieciom i młodzieży - szczególnie tych, u których zdiagnozowano niskie wyniki 

edukacyjne - generuje dodatkowe możliwości rozwoju lokalnej społeczności między 

innymi w postaci zwiększenia szans na lokalnym i  ponadlokalnym rynku pracy. 

Dodatkową zaletą wykorzystania istniejącej infrastruktury edukacyjnej jest integracja 

dzieci i młodzieży z problemami społecznymi z ich kolegami, którzy nie przejawiają 

problemów społecznych i edukacyjnych69.   

Na terenie miasta zlokalizowanych jest sześć zespołów szkół publicznych, składających 

się z szkół podstawowych i gimnazjów. Niektóre z placówek oświatowych wymagają 

podjęcia prac remontowych, modernizacyjnych oraz inwestycji zmieniających istniejącą 

bazę sportową czy też wyposażenia pracowni 70.  

Należy wspomnieć również o potencjale w postaci szkolnej kadry. W ciągu ostatnich pięciu 

lat wzrosła liczba zatrudnionych nauczycieli – dotyczy to przede wszystkim żyrardowskich 

szkół podstawowych, szkół specjalnych (na poziomie podstawowym i gimnazjalnym). 

W Żyrardowie organizowane są także kursy i szkolenia dla nauczyli wspierające 

umiejętności i podnoszące kwalifikacje71.  

Zaplecze sportowo – rekreacyjne  

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 sport, rekreacja 

i  turystyka stanowią „istotną kwestię funkcjonowania mieszkańców miasta”. Na terenie 

Żyrardowa zlokalizowana jest bogata baza sportowo-rekreacyjna, wspierana przez 

rozbudowane struktury organizacyjne oraz zróżnicowane podmioty działające w sferze 

sportowej. Zadania własne gminy w powyższej dziedzinie realizowane są przez spółkę 

Aqua „Żyrardów” Sp. z o.o. 

W 2016 roku w Żyrardowie funkcjonowało 10 klubów sportowych zrzeszających blisko 

1000 osób uczestniczących w 17 sekcjach sportowych. O opiekę nad sportowcami dbało 

41 trenerów i instruktorów sportowych. Ich obecność w tkance społecznej miasta jest 

bardzo ważna, ponieważ w literaturze wskazuje się, że organizacje sportowe wraz 

z niezbędną dla ich działalności bazą infrastrukturalną mogą stanowić ośrodek aktywności 

obywatelskiej i działań zbiorowych na rzecz środowisk lokalnych72. W tym kontekście 

                                                           
69 Grupa rówieśnicza naturalnym środowiskiem dziecka, https://naszelementarz.men.gov.pl/wp-content/uploads/grupa_-

rowiesnicza.pdf. 
70 Przykładowo, Zespołu Szkół Nr 7 nie posiada hali sportowej; część placówek wymaga termomodernizacji.  
71 Organizowane są przykładowo przez Centrum Pomocy Psychologicznej czy Ośrodek Kształcenia Oświatowego.  
72 Burdyka K., Między klubem a wspólnotą lokalną - specyfika i znaczenie zjawiska kibicowania w środowiskach wiejskich, 
Warszawa 2011. 
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należy podkreślić, że wysoki odsetek funkcjonujących w Żyrardowie organizacji 

pozarządowych stanowią stowarzyszenia kultury fizycznej, wśród których przykładowo 

można wskazać Żyrardowski Klub Koszykówki, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub 

Jeździecki "Sobiescy". Obok nich funkcjonuje także znaczna liczba stowarzyszeń 

związanych z turystyką, rekreacją i rozwojem pasji (tutaj jako przykład można wymienić 

Żyrardowskie Stowarzyszenie Działkowców Rodzinnego Ogrodu "RELAKS"). Ich obecność 

w tkance społecznej miasta świadczy o potencjalnej możliwości zaangażowania ich 

w działania partycypacyjne73.  

Instytucje kultury i ich działalność 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość życia mieszkańców Żyrardowa jest 

poziom dostępności do usług kulturalnych, definiowany przez liczbę oraz działalność 

instytucji kultury. Żyrardów posiada bogatą oraz zróżnicowaną ofertę instytucji kultury, 

wśród których zdecydowana większość mieszkańców miasta znajdzie zajęcia 

odpowiadające ich potrzebom i wymaganiom. Poniżej szczegółowo przedstawiona została 

oferta instytucji kultury w Żyrardowie: 

Centrum Kultury w Żyrardowie 

Powstałe w 1913 roku Centrum Kultury w Żyrardowie jest prężnie działającą jednostką 

kulturalną. Działalność instytucji obejmuje prowadzenie zajęć tematycznych, projektów 

artystycznych, pracę warsztatową oraz działania w zakresie edukacji i upowszechniania 

kultury. W ramach CK organizowane są zajęcia muzyczne, wokalne, taneczne, plastyczne, 

teatralne, poetyckie74 skierowane do różnych grup mieszkańców - przykładowo do dzieci 

i młodzieży, do seniorów, co jest bardzo istotne w kontekście zdiagnozowanego 

wysokiego odsetka osób w wieku nieprodukcyjnym. 

Dodatkowo w obiekcie  CK funkcjonuje cyfrowe kino LEN, w ramach którego działa75: 

• Dyskusyjny Klub Filmowy "Wyśnione Życie", 

• Wieczór Lnianych Spódnic - wieczory filmowe dla Pań połączone z dyskusjami 

i konkursami,  

• Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - prelekcje filmowe o charakterze 

edukacyjnym skierowane do szkół. 

Ponadto przy Centrum Kultury w Żyrardowie działają nieformalne grupy i zespoły 

muzyczne. Centrum Kultury ma również swoją telewizję - TVŻ. Ponadto Centrum Kultury 

ma zawartą umowę partnerską ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym76. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego 

Kolejnym elementem infrastruktury kulturalnej wspomagającym szeroko rozumianą 

edukację społeczną jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-

Laskowskiego w Żyrardowie. 

Biblioteka zapewnia dostęp do77: 

• centralnego katalogu MPBP dostępnego całą dobę obejmującego zbiory książkowe 

i filmowe (DVD), czasopisma i gazety oraz audiobooki; 

• indywidualnego konta użytkownika obsługiwanego przez Internet; 

                                                           
73 Tamże.  
74 https://ckzyrardow.pl/. 
75 https://ckzyrardow.pl/zajecia/. 
76 https://ckzyrardow.pl/zajecia/. 
77 http://www.mbp.zyrardow.pl/uslugi/podstawowe-bezplatne.html. 
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• mailowego przypomnienia o nadchodzącym terminie zwrotu wypożyczonych 

materiałów; 

• komercyjnej bazy aktów prawnych Lex Polonica. 

Użytkownicy Biblioteki mają także możliwość korzystania z dostępnych gier planszowych 

i układanek, kącików z zabawkami dla dzieci, drukarki, skanera i kserokopiarki, 

komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego zapewnia lokalnej 

społeczności szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promuje 

czytelnictwo poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych, do 

których należą: lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży szkolnej; spotkania autorskie; 

akcje czytelnicze m.in. bookcrossing, Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień Bibliotek, ŚDK; 

coroczny Kiermasz Antykwaryczny; kursy komputerowe dla seniorów czy też warsztaty 

tematyczne dla dzieci i dorosłych78. 

Dziedzictwo kulturowe i historyczne 

Jedną z najważniejszych instytucji działającą na rzecz zachowania dziedzictwa 

kulturowego i historycznego jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, które pielęgnuje 

pamięć o lniarskiej tradycji Żyrardowa. Placówka prowadzi działalność naukowo-

badawczą, a także kulturalno-oświatową z zakresu historii lnu, dziejów przemysłu 

lniarskiego na ziemiach polskich i historii miasta Żyrardowa. Jest to jedyna tego typu 

placówka na Mazowszu i jedna z nielicznych w kraju, godna uwagi zarówno turystów 

polskich jak i zagranicznych. Fakt ten wpływa na atrakcyjność i potencjał turystyczny 

Żyrardowa. Miejscowa ludność odwiedzając Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda ma 

możliwość pogłębienia wiedzy o historii swoich przodków79. Może to być szczególnie 

interesujące dla osób starszych, dlatego też Muzeum może stać partnerem 

współpracującym przy realizacji projektów rewitalizacyjnych80.  

Działalność organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

Na terenie Żyrardowa funkcjonuje 109 organizacji pozarządowych81. Największa ich liczba 

prowadzi działalność w następujących kategoriach: 

• Sport, turystyka, rekreacja, hobby (35 NGO); 

• Edukacja, wychowanie, ochrona zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna 

(22 NGO); 

• Kultura, sztuka, tradycja (15 NGO). 

• Pozostałe organizacje zajmują się rozwojem lokalnym, ochroną zdrowia 

i bezpieczeństwem, aktywizacją zawodową i sprawami zawodowymi oraz 

ekologią. 

Wysoki odsetek stanowią stowarzyszenia kultury fizycznej (np. Żyrardowski Klub 

Koszykówki, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Jeździecki "Sobiescy"), a także 

stowarzyszenia związane z turystyką, rekreacją i rozwojem pasji (np. Żyrardowskie 

Stowarzyszenie Działkowców Rodzinnego Ogrodu "RELAKS"). Działalność trzeciego 

sektora jest zróżnicowana, obok kultury fizycznej, turystki i rozwoju pasji funkcjonują 

także organizacje z zakresu kultury, sztuki, tradycji, edukacji i wychowania, ekologii, 

                                                           
78 http://www.mbp.zyrardow.pl/uslugi/podstawowe-bezplatne.html. 
79 http://www.visit.zyrardow.pl/pol/miejsce/23-Muzeum-Lniarstwa-im-Filipa-de-Girarda. 
80 Schimanek T., Aktywizacja społeczna osób starszych, 
http://lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BIBLIOTEKA/manuale/Aktywizacja_spoleczna_osob_starszych.pdf. 
81 http://bazy.ngo.pl/ [dostęp z dnia 20.03.2018 r.] 
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pomocy społecznej, promocji miasta i kultury regionu, a także skupia członków 

określonych grup społecznych (np. młodzieży, przedstawicieli danej branży).  

Zaangażowanie lokalnych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych w projekty 

rewitalizacyjne może przyczynić się do zwiększenia efektów rewitalizacji. Posiadają one 

niezbędną bazę lokalową oraz lokalnych liderów, którzy mogą zmobilizować swoje 

środowiska do działania. Dodatkowym atutem tych placówek jest bezpośredni kontakt z 

mieszkańcami, w tym z osobami, które w największym stopniu potrzebują wsparcia, 

dzięki czemu mogą one podjąć natychmiastową interwencję. 

Należy jednak podkreślić, że sama liczba organizacji pozarządowych nie pokazuje w pełni 

aktywności trzeciego sektora na terenie miasta. Na etapie pogłębionej diagnozy 

przeprowadzone zostaną badania jakościowe wśród NGO, które spróbują odpowiedzieć 

na pytania o  kluczowe potrzeby związane ze swoją aktywnością, sposoby finansowania 

działalności i o współpracę pomiędzy podmiotami. To pozwoli na określenie jakiego 

wsparcia potrzebują organizacje pozarządowe w następnych latach. 
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Rysunek 31. Lokalizacja NGO w podziale na typ działalności oraz lokalizacja WTZ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta 
Żyrardowa oraz www.baza.ngo.pl [dostęp z dnia 20.03.2018 r.].  

Obok działalności organizacji pozarządowych niebagatelne znaczenie jako potencjalnego 

partnera do realizacji działań naprawczych w sferze społecznej mają podmioty ekonomii 

społecznej (PES), które stanowią wsparcie aktywności obywatelskiej osób o specjalnych 

potrzebach (osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych), w takich aspektach 

jak: integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 
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tworzenie nowych miejsc pracy, świadczenie usług społecznych na rzecz interesu 

ogólnego, czy rozwój lokalny82. 

W Żyrardowie podstawowym podmiotem działającym w zakresie ekonomii społecznej są 

Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące od 1993 roku przy MUSI NOVUM. Jest to 

placówka dziennego pobytu wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową 

niepełnosprawnych podopiecznych83. Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może 

być osoba, która ukończyła 16 lat, mająca orzeczoną niepełnosprawność znaczną lub 

umiarkowaną, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.  

Zajęcia w ramach WTZ w Żyrardowie odbywają się w 8 grupach terapeutycznych: 3 grupy 

szkoły życia, pracownia komputerowa, pracownia techniczna, pracownia odzieżowa, 

pracownia dziewiarska, pracownia ceramiczna.  

Celem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rozwijanie umiejętności 

wykonywaniu czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej oraz rozwijanie 

psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności 

zdrowotnych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 

Działania aktywizacyjne  

Powiat Żyrardowski realizuje projekty dofinasowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, które mają na celu aktywizację lokalnej społeczności. 

Obecnie w trakcie realizacji są następujące projekty: 

• „Powiat Żyrardowski blisko ciebie i rodziny” - projekt ten ma na celu 

aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną 50 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych 

na  terenie powiatu żyrardowskiego i korzystających ze wsparcia PCPR 

Żyrardów w okresie 01.09.2016 - 31.08.2018 roku. Uczestnikami projektu są 

osoby w pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żyrardowskiego, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej84.  

• „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim”- celem 

projektu jest wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które 

w szczególny sposób wymagają troski i wsparcia w procesie edukacji 

i rozwoju. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbywają się 

zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój poznawczy oraz niwelujące 

trudności w opanowaniu wiadomości przez dzieci ze SPE. Ponadto uczniowie 

biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno-

przyrodniczych. Zajęcia są prowadzone w grupach dobranych adekwatnie 

do potrzeb uczniów, aby zoptymalizować przyswajanie wiadomości i komfort 

pracy nauczycieli i uczniów. Ze wsparcia w ramach projektu korzysta 

91 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia prowadzą 

nauczyciele SOSW, którzy codziennie spotykają się z uczniami i wspierają ich 

rozwój85. 

Dodatkowo Miasto Żyrardów w latach 2007-2013 realizowało dofinansowany z funduszy 

europejskich projekty „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta 

Żyrardowa”. Podzielony na 2 etapy -  Jego głównym celem było zapewnienie dostępu do 

                                                           
82 Definicja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
83 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

z 1997 r. Nr 123, poz. 776). 
84 https://www.powiat-zyrardowski.pl/396,powiat-zyrardowski-blisko-ciebie-i-rodziny.html. 
85 https://www.powiat-zyrardowski.pl/420,rowne-szanse.html. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776
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Internetu dla 137 gospodarstw domowych z terenu miasta Żyrardowa, zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

Program miał także przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu seniorów oraz wspierać 

wybitnie zdolnych uczniów.  

W ramach tego projektu zostały zakupione komputery także do szkół podstawowych, 

przedszkoli, bibliotek, Świetlicy Środowiskowej, MOPS-u, Centrum Kultury, Centrum 

Informacji Turystycznej (w sumie 54 komputery). Ponadto na terenie miasta 

zainstalowano dwa infokioski. 

Obecnie projekt jest w okresie trwałości do marca 2021 roku - miasto zapewnia serwis 

komputerów i internetu dla beneficjentów. 
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5. Sfera gospodarcza 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wskazuje, że „obszar gminy 

znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych (...) można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych 

zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.” 

Dlatego kolejnym etapem działań służącym wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i  obszaru rewitalizacji jest analiza sfery gospodarczej.  

Żyrardów jest miastem, które na przestrzeni lat, w dużej mierze rozwijało się dzięki 

działającemu na jego obszarze  przemysłowi lekkiemu. Jednak przekształcenia ustrojowe 

doprowadziły do zamknięcia najważniejszych zakładów napędzających gospodarkę 

Żyrardowa:  

• Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Żyrardów”, 

• Zakładów Tkanin Technicznych, 

• Zakładów Przemysłu Odzieżowego „POLDRES”, 

• Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „STELLA”, 

• Zakładów Grabarskich „PROGAR”86. 

Sytuacja ta przyczyniła się do znacznego wzrostu bezrobocia, a miasto poszukuje nowych 

czynników mogących sprzyjać poprawie sytuacji gospodarczej. Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 wskazuje na istnienie szeregu 

problemów związanych ze sferą gospodarczą związanych m.in. z niską dostępnością 

miejskich terenów inwestycyjnych, brakiem wysokodochodowych miejsc pracy czy 

z  niedostatkiem wykwalifikowanej w odpowiednim kierunku zawodowym siły roboczej87. 

Brak rozwiniętej oferty miejskich terenów inwestycyjnych może powodować trudności 

z przyciągnięciem większych podmiotów gospodarczych, które chciałyby prowadzić 

działalność gospodarczą w Żyrardowie i tym samym wzmacniać lokalny rynek pracy.  

Obecnie przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności w Żyrardowie mogą skorzystać 

z oferty terenów inwestycyjnych88 wygospodarowanych i przekazanych do dyspozycji 

inwestorów przez władze miasta. Znajdują się wśród nich działki zlokalizowane przede 

wszystkim w północnej i południowej części miasta. Należy jednak zauważyć, że 

w  znacznej większości są to działki z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub 

mieszkaniowo-usługowe. W miejskim geoportalu89 jako teren inwestycyjny na sprzedaż 

wskazywana jest tylko jedna działka o innym przeznaczeniu niż zabudowa mieszkaniowa 

- usytuowana w rozwidleniu dróg, przy wjeździe do miasta od strony południowej 

nieruchomość gruntowa o nr. 7627/2, o powierzchni 1,7 ha (Rysunek 33.). Zgodnie 

z decyzją o warunkach zabudowy ma pełnić funkcję usługową związaną z obsługą 

podróżnych.  

                                                           

86 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 
87 Uchwała nr XIX/136/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28.01.2016 r. 
88 Szczegółowe informacje o terenach inwestycyjnych można znaleźć na portalu: www.invest.zyrardow.pl. Znajdują się ta 

informacje między innymi o specjalnych udogodnieniach dla inwestorów, bazę danych o możliwościach rozwoju gospodarczego 

regionu oraz oferty inwestycyjne w pięciu językach.   
89 http://zyrardow.e-mapa.net/ [dostęp z dnia 25.05.2018 r.] 
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Rysunek 33. Miejskie tereny inwestycyjne w Żyrardowie [stan na 25.05.2018] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://zyrardow.e-mapa.net/ 

 

Należy także podkreślić, że sfera gospodarcza jest silnie sprzężona ze sferą społeczną. 

Zachodzące w niej zjawiska, w tym zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych, 

szczególnie tych zatrudniających pracowników, liczba zawieszonych i wykreślonych 

podmiotów, możliwości uzyskania pomocy związanej z założeniem własnej działalności   

wpływają na lokalny rynek pracy i na aktywność zawodową mieszkańców. Przy opisie 

sytuacji w sferze gospodarczej istotne jest przeanalizowanie różnych zagadnień 

w  perspektywie kilkuletniej, w tym przypadku uwzględniono w większości przypadków 

http://zyrardow.e-mapa.net/
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dane za lata 2014-2016. Część pokazywanych danych (m.in. struktura podmiotów 

gospodarczych i ich wielkość) wskazuje na ogólną sytuację w mieście i nie zostanie 

wykorzystana do wyznaczenia obszaru koncentracji negatywnych zjawisk w sferze 

gospodarczej. Przedstawienie ich w Diagnozie może być jednak pomocne w planowaniu 

działań rewitalizacyjnych oraz określeniu możliwych do wykorzystania potencjałów.  

Z  uwagi na brak dostępnych danych oraz potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań 

jakościowych i ilościowych część aspektów dotyczących sfery gospodarczej będzie 

przeanalizowana dokładnie na etapie diagnozy pogłębionej. pogłębionej. Odnosi się to 

m.in. do analiz usług rzemieślniczych, korzystania ze środków zewnętrznych na 

innowacje, napływu zagranicznego kapitału, oczekiwań pracodawców wobec 

pracowników. 

Jak już wspomniano (w rozdziale 3.) w analizie sfery gospodarczej część wskaźników 

zdecydowano się pokazać dla wszystkich heksagonów w mieście, zaznaczając jedynie 

które heksagony są zamieszkałe. Wynika to z faktu, że pozyskane dane pokazują miejsce 

rejestracji działalności gospodarczej, co nie jest związane z miejscem zamieszkania 

właściciela90. Ponadto pokazywanie tylko heksagonów zamieszkałych prowadziłoby do 

pominięcia w analizie ważnego, przemysłowego a niezamieszkałego obszaru miasta – 

okolic ul. Jaktorowskiej.  

                                                           
90 Dane przeanalizowane w niniejszym rozdziale pochodzą z rejestru REGON. W rejestrze ujmowany jest adres siedziby 

podmiotu – miejsca rejestracji. 
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 Analiza poziomu przedsiębiorczości oraz kondycji lokalnych przedsiębiorstw 

Analizując obecną sytuację w sferze gospodarczej na terenie  Żyrardowa warto odnieść 

się do przeszłości miasta. Żyrardów był przez lata ważnym ośrodkiem przemysłu lekkiego 

-  szczególnie dobrze rozwinięty był przemysł włókienniczy i odzieżowy. Zmiany ustrojowe 

spowodowały likwidację wielu zakładów zajmujących się tymi dziedzinami. Upadek 

przedsiębiorstw, w szczególności tych zatrudniających powyżej 250 osób doprowadził 

do załamania się struktury lokalnego rynku pracy. W kolejnych latach następowała 

powolna poprawa sytuacji gospodarczej, zaczęto zakładać głównie niewielkie podmioty 

gospodarcze. Na koniec grudnia 2016 roku w Żyrardowie funkcjonowało już 5 280 

podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowaną większość stanowią właśnie 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników (97,15% wszystkich podmiotów 

gospodarczych w Żyrardowie).  

Głównymi czynnikami rozwoju lokalnego są zasoby pracy oraz stan i struktura 

gospodarki, które determinują̨ funkcjonowanie lokalnego rynku pracy91. Dlatego też 

uznano, że obok omówionej już struktury bezrobocia (generującej stan kryzysowy przede 

wszystkim w sferze społecznej) kluczowym wskaźnikiem obrazującym sytuację 

gospodarczą w Żyrardowie jest liczba podmiotów gospodarczych. Jego niska wartość 

świadczy o niezadowalającym stopniu przedsiębiorczości mieszkańców, który skutkować 

może niską atrakcyjnością inwestycyjną obszaru, niedostateczną ofertą świadczonych 

usług czy też pogłębianiem się zjawiska bezrobocia i ubóstwa, a co za tym idzie 

występowaniem zjawiska wykluczenia społecznego92. 

Kolejny rysunek (Rysunek 34.) pokazuje liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców w heksagonie (średnia wartość wskaźnika dla miasta wynosi 

223,44). Wysokie wartości (w przedziałach pomiędzy 350,00 a 1106,38) tego wskaźnika 

odnotowano w centralnej części miasta – w początkowej części ul. 1 Maja do ul. S. Okrzei. 

Heksagony, w których liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców jest niska (w przedziałach 16,95 – 100,92 oraz 100,93 – 174,42), 

występują na terenie całego miasta. Koncentracja niskich wartości tego wskaźnika, 

widoczna jest w części osiedla Teklin - w obrębie ulicy Parkingowej i  M. Nietrzebki, 

a następnie we fragmencie ulicy 1. Maja u jej zbiegu z ulicą Gdańską aż do granic miasta 

z gminą Wiskitki, w pasie obejmującym budynki przy ul. Farbiarskiej, S. Sławińskiego 

do ul. Jasnej oraz w pojedynczych heksagonach w zachodniej części miasta.  

                                                           
91 Sztando A., Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, Warszawa 2000. 
92 Jańczuk L., Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce, Warszawa 2013. 
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Rysunek 34. Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów gospodarczych w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. 
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Poziom przedsiębiorczości oraz poziom zainteresowania prowadzeniem działalności 

gospodarczej wśród lokalnej społeczności obrazuje liczba nowopowstających podmiotów 

gospodarczych93.  

Analizując wskazane zagadnienie posłużono się wskaźnikiem liczby nowoutworzonych 

podmiotów w perspektywie lat 2014-2016 (Rysunek 35.). Należy zwrócić uwagę na trzy 

obszary koncentracji powstawania nowych podmiotów (wartości wskaźnika pomiędzy 11 

– 15 i 16 – 20) – są to okolice  osiedla Wschód – pomiędzy ul. I Zielińskiej i F. de Girarda, 

centralny obszar miasta – pomiędzy ulicami S. Okrzei i J. Mireckiego oraz ul. Legionów 

Polskich. W większości pozostałych analizowanych heksagów liczba nowych podmiotów 

gospodarczych nie przekracza dwóch w danej jednostce analitycznej, co oznacza, że 

przyjmują one wartości poniżej średniej dla miasta (2,0).   

 

Rysunek 35. Przestrzenne zróżnicowanie liczby nowych podmiotów gospodarczych powstałych 

w Żyrardowie w okresie 2014-2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

                                                           
93 Tamże.  



89 | S t r o n a  

 
 

O negatywnej sytuacji w sferze gospodarczej świadczy także słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw. Zjawisko to obrazuje liczba podmiotów, które zaprzestały czasowo lub 

na stałe swojej działalności. W Żyrardowie w 2016 roku zawieszonych i wykreślonych było 

w sumie 384 podmiotów, co stanowiło 7,3% wszystkich działalności gospodarczych. 

Średnia wartość wskaźnika liczby zawieszonych i wykreślonych podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dla Żyrardowa wynosiła 15,01.  

W przypadku tego wskaźnika trudno wskazać miejsca z dużą koncentracja heksagonów 

z wysokimi wartościami (pomiędzy 22,87 a 71,43) liczby zawieszonych i wykreślonych 

podmiotów na 1000 mieszkańców (Rysunek 36.) – są one rozproszone w przestrzeni 

miasta. Fragmenty Żyrardowa, w których zidentyfikowano wysokie wartości to okolice 

ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z Bohaterów Warszawy, okolice ul. gen. 

Dąbrowskiego oraz ul. S. Sławińskiego.  

 

Rysunek 36. Przestrzenne zróżnicowanie liczby zawieszonych i wykreślonych podmiotów 

gospodarczych w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. 
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Dalej, w celu uzyskania kolejnych elementów obrazujących poziom i jakość 

przedsiębiorczości w Żyrardowie szczegółowej analizie poddane zostały dane dotyczące 

struktury przedsiębiorstw pod względem: branży, wielkości oraz własności podmiotów 

gospodarczych działających na terenie miasta.  

Struktura branżowa podmiotów gospodarczych według sekcji PKD określona została 

na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największa liczba 

przedsiębiorstw na terenie Żyrardowa to podmioty gospodarcze działające w sekcji G - 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

(1 723 przedsiębiorstwa w 2016 roku), w sekcji F - budownictwo (532 podmioty w 2016 

roku) oraz M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (440 przedsiębiorstwa 

w  2016 roku)94.   

Przeanalizowano strukturę branżową przedsiębiorstw w trzyletniej perspektywie w latach 

2014-2016. Największa zmiana dotycząca liczby działalności gospodarczych 

w Żyrardowie we wskazanych latach nastąpiła w przypadku sekcji E - dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (wzrost 

o 20%), sekcji R określającej działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją 

(odnotowano wzrost o 11,84%) oraz sekcji J - informacja i komunikacja (wzrost 

o 11,80%). Z kolei największy regres działalności gospodarczych w Żyrardowie 

charakteryzował sekcje: F - budownictwo (spadek o 6,01%), O - administracja publiczna 

i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (-5,56%) oraz G - handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (spadek 

o 5,02%). Szczegółową strukturę branżową działalności gospodarczych przedstawia 

poniższa tabela (Tabela 13.). 

Tabela 13. Charakterystyka działalności gospodarczych w podziale na sekcje 

Sekcja PKD 2014 2015 2016 Zmiana 

Ogółem 5283 5286 5280 -0,06% 

A 18 18 19 5,56% 

C 363 361 356 -1,93% 

D 5 5 5 0,00% 

E 10 10 12 20,00% 

F 566 553 532 -6,01% 

G 1814 1757 1723 -5,02% 

H 344 336 344 0,00% 

I 129 132 130 0,78% 

J 161 177 180 11,80% 

K 166 165 166 0,00% 

L 256 252 259 1,17% 

M 408 434 440 7,84% 

N 170 184 186 9,41% 

O 18 17 17 -5,56% 

                                                           
94 Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Sekcja PKD 2014 2015 2016 Zmiana 

P 196 201 205 4,59% 

Q 286 291 297 3,85% 

R 76 81 85 11,84% 

SiT 297 312 324 9,09% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Aby uzyskać pełen pogląd na sytuację podmiotów gospodarczych omówione zostaną 

przemiany zachodzące w latach 2014-2016 w czterech sekcjach PKD oraz pokazana 

zostanie sytuacja w 2016 r. oraz pokazana zostanie sytuacja w 2016 r.  

Sekcja G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle) - podmioty funkcjonujące w ramach tej sekcji stanowią 

największą grupę wszystkich podmiotów działających w mieście. Ich dominacja 

w strukturze żyrardowskich podmiotów gospodarczych zwraca uwagę na wysoką podaż 

na wybrane usługi odpowiadające tej sekcji. 

W 2016 roku, najwięcej (w przedziałach pomiędzy 11, a 25) podmiotów gospodarczych 

w sekcji G zarejestrowanych było wzdłuż ul. S. Okrzei (od skrzyżowania z ul. 1 Maja do 

skrzyżowania z ul. P. Wysockiego) oraz we fragmencie ul. F. de Girarda (na terenie 

osiedla Wschód), w heksagonach położonych przy południowym krańcu ulicy 1. Maja (w 

pobliżu torów kolejowych). 
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Rysunek 37. Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów gospodarczych w sekcji G w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  
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Na potrzeby Diagnozy zbadano zmianę liczby podmiotów gospodarczych w sekcji G 

w latach 2014-2016 (Rysunek 38.). Niskie wartości (spadek liczby podmiotów w danej 

sekcji) odnotowano w części osiedla Wschód - przy ul.  F. de Girarda, w okolicach ul. gen. 

Cehaka, a także w pobliżu Państwowej Szkoły Muzycznej – ul. Narutowicza.  

Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych w sekcji G w 2016 r. w stosunku do 2014 r.  

odnotowano w różnych częściach Żyrardowa. Najwięcej, bo od 5 do 10 podmiotów 

w heksagonie, powstało w okolicach ul. 1 Maja (początkowe numery budynków) oraz 

we fragmencie ul. Jaktorowskiej (Rysunek 38.).  

 

Rysunek 38. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika zmiany liczby podmiotów gospodarczych 

w sekcji G w Żyrardowie w latach 2014 - 2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  
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Sekcja F (Budownictwo) - liczba podmiotów działających w tej sekcji odpowiada 

znacznej części wszystkich przedsiębiorstw w Żyrardowie - jest to druga najliczniejsza 

grupa podmiotów. Sekcja ta obejmuje działalność polegającą na wznoszeniu kompletnych 

budynków i budowli (począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres 

robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, 

przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów, do robót montażowych, 

instalacyjnych i wykończeniowych, prowadzonych w wykonawstwie bezpośrednim 

i podwykonawstwie)95. Wielość podmiotów w tej sekcji może świadczyć o  intensywnym 

lokalnym ruchu budowlanym.  

Należy zwrócić uwagę na rozproszenie podmiotów gospodarczych funkcjonujących 

w ramach sekcji F na terenie całego miasta (Rysunek 39.) . Największa ich koncentracja 

występuje w północno-zachodniej części osiedla Teklin (okolice ul. M. Nietrzebki), a także 

w pojedynczych heksagonach obejmujących fragmenty ulic takich jak ul. Spółdzielcza, 

Szarych Szeregów, I. Zielińskiej, Dębowa, Leszno, T. Kościuszki, 1. Maja oraz przy 

ul. Jaktorowskiej w niezamieszkałym heksagonie. Obserwowane tam wartości wynoszą 

od 5 do 11 podmiotów.  

 

                                                           
95 http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/item/21528-sekcja-f-budownictwo. 
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Rysunek 39. Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów gospodarczych w sekcji F w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  
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W latach 2014-2016 w zakresie liczby podmiotów działających w sekcji budownictwo 

największe zmiany ujemne (spadek o 2,3 podmioty) zaobserwowano w sześciu 

heksagonach  zlokalizowanych w północnej, zachodniej i centralnej części miasta 

(Rysunek 40).   

Największy wzrost odnotowano natomiast w okolicach ul. T. Kościuszki przy skrzyżowaniu 

z ul. Środkową – (o  2-3 podmioty w heksagonie) oraz w pojedynczych heksagonach 

na  terenie całego miasta.   
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Rysunek 40. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika zmiany liczby podmiotów gospodarczych 

w sekcji F w Żyrardowie w latach 2014 - 2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  

Sekcja C (Przetwórstwo przemysłowe) - surowce, materiały lub półprodukty 

podlegające przetworzeniu w ramach tej sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, 

rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Podmioty funkcjonujące 

w ramach tej sekcji można określić jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki. 

Sekcja ta zajmuje istotną rolę w żyrardowskiej gospodarce i wskazuje na miejsce 

przemysłu jako tradycyjnego elementu gospodarki96.  

Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych sekcji, przeanalizowano liczbę 

podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną z przetwórstwem 

przemysłowym w 2016 r. Największa koncentracja podmiotów (wartości wskaźników 

pomiędzy 4, a 6) z sekcji C występuje na terenie heksagonów przy fragmentach ul. M. 

Konopnickiej i Kasztanowej (w okolicach cmentarza) i S. Okrzei (w pobliżu skrzyżowania 

z ul. 1 Maja) (Rysunek 41.).  W przypadku podmiotów tego typu należy zwrócić uwagę 

na stosunkowo dużo podmiotów zarejestrowanych na terenie heksagonów 

niezamieszkałych – okolice ul. Jaktorowskiej, ul. Przemysłowej. Pokazuje to, że część 

zakładów przemysłowych, wytwórni czy fabryk może być zlokalizowanych w pewnym 

oddaleniu od terenów mieszkalnych, co wiąże się z niższą uciążliwością dla mieszkańców 

miasta.   

                                                           
96 Tkocz M., Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce, Katowice 

2015. 
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Rysunek 41. Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów gospodarczych w sekcji C w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  

Analizując przestrzenną zmianę liczby przedsiębiorstw w sekcji C w latach 2014-2016 

zaobserwowano silne rozproszenie zarówno najniższych wartości wskaźnika (spadek 

o 1 lub 2  podmioty) jak i wartości najwyższych (wzrost o 1 lub 2 podmioty) – pojedyncze 

heksagony są w we wszystkich częściach miasta (Rysunek 42).  
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Rysunek 42. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika zmiany liczby podmiotów gospodarczych 

w sekcji C w Żyrardowie w latach 2014 - 2016 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

Sekcja R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i edukacją) -  działalność 

odpowiadająca wskazanej sekcji jest bezpośrednio związana z jakością życia lokalnej 

społeczności, ponieważ wpływa na możliwości aktywizacji i integracji lokalnej 

społeczności. Jest także wyrazem kapitału społecznego mieszkańców, ponieważ 

odpowiada zainteresowaniu lokalnych przedsiębiorców szeroko pojętą kulturą, rozrywką 

i edukacją.  

W 2016 roku, w ostatniej z analizowanych sekcji  – sekcji R – największa koncentracja 

(w przedziale pomiędzy 2, a 3) podmiotów funkcjonujących w tym zakresie była m.in. na  

ul. Legionów Polskich, u zbiegu ul. 11. listopada i ul. Mostowej, między ul. Wypoczynkową 

a Dębową (Rysunek 43).  
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Rysunek 43. Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów gospodarczych w sekcji R w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  
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Na mapie Żyrardowa niską wartości wskaźnika opisującego zmianę liczby podmiotów 

sekcji R w 2016 r. w stosunku do 2014  (zamknięcie bądź wykreślenie jednego podmiotu) 

odnotowano jedynie w pobliżu skrzyżowania ul. I. Zielińskiej z ul. J. Skrowaczewskiego 

(Rysunek 44).  Wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność związaną z kulturą, 

rozrywką i edukacją odnotowano w pojedynczych heksagonach w centralnej, północnej 

i zachodniej części miasta.  
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Rysunek 44. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika zmiany liczby podmiotów gospodarczych 

w sekcji R w Żyrardowie w latach 2014 - 2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  

Jak już wspomniano kolejnym istotnym aspektem obrazującym sytuację gospodarczą 

w Żyrardowie jest wielkość funkcjonujących podmiotów gospodarczych. W 2016 roku 

zdecydowaną większość stanowiły podmioty mikro – zatrudniające do 9 pracowników. Ich 

największe nagromadzenie obserwuje się na terenach z dużą koncentracją budynków 

wielorodzinnych – teren osiedla Teklin, osiedla Wschód, w pobliżu bloków na ul. Legionów 

Polskich oraz w pobliżu ul. W. Łukasińskiego (Rysunek 45.). Obserwuje się tam wartości 

pomiędzy 10, a 28.  
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Rysunek 45. Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów gospodarczych zatrudniających poniżej 

9 osób (zarejestrowanych pod danym punktem adresowym) w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

Kolejny rysunek pokazuje rozmieszczenie w przestrzeni miasta miejsca rejestracji  

podmiotów gospodarczych zatrudniających 10-49, 50-249 i powyżej 250 osób (Rysunek 
46). Dwa największe podmioty zlokalizowane są pomiędzy ulicami B. Limanowskiego 

i L. Waryńskiego (Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.)  oraz przy 

ul. Jaktorowskiej (RUUKKI Polska Sp. z o.o.). Podmioty liczące od 50 do 249 osób są 
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silniej rozproszone – ich szczególną koncentrację można zaobserwować w sąsiedztwie 

zbiegu ul. T. Kościuszki i 1. Maja oraz przy ul. Środkowej. Ostatnia grupa analizowanych 

podmiotów - czyli te zatrudniające między 10 a 49 osób zlokalizowane są w różnych 

częściach miasta, a o ich skupisku można mówić jedynie na terenie osiedla Wschód 

(okolice ul. F. de Girarda) oraz w pobliżu  fragmentów ul. Bratniej i S. Okrzei.  

 

Rysunek 46. Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów gospodarczych zatrudniających do 10-

49, 50-249 i powyżej 250  pracowników w Żyrardowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  

Najwięcej przedsiębiorstw działających na terenie Żyrardowa funkcjonuje w sektorze 

prywatnym (5052 w 2016 roku), z czego zdecydowaną większość stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (4163 w 2016 r.).  
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Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Żyrardowa, ze względu 

na strukturę własnościową działają przede wszystkim podmioty gospodarcze we własności 

prywatnej osób fizycznych – w większości heksagonów ich odsetek w ogólnej liczbie 

podmiotów wynosi od 81 do 100%. Szczegółowe rozmieszczenie omawianych danych 

przedstawia kolejny rysunek (Rysunek 47.).  

 

Rysunek 47. Przestrzenne zróżnicowanie odsetka podmiotów gospodarczych we własności 

krajowych osób fizycznych w ogóle podmiotów gospodarczych w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  

Podsumowując, trzonem gospodarki w Żyrardowie są mikroprzedsiębiorstwa, których 

najwięcej obserwuje się w północnej i centralnej części miasta.  W odniesieniu do innych 
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jednostek miejskich analizowanych w dokumencie pn. „Przedstawienie sytuacji 

społeczno-demograficznej Miasta Żyrardowa na tle wybranych miast”97 Żyrardów 

charakteryzuje się najmniejszym udziałem małych przedsiębiorstw (zatrudniających 

10- 49 osób) w ogóle wszystkich podmiotów gospodarczych. Na kolejnym etapie - 

podczas przeprowadzania badań jakościowych sugeruje się sprawdzenie jakie bariery 

powodują, że mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) nie przekształcają się 

w małe przedsiębiorstwa i jakiego typu wsparcia potrzebują.  

Większe podmioty, zatrudniające odpowiednio 10-49, 50-249 i powyżej 250 pracowników 

rozproszone są w przestrzeni miasta. Większość wszystkich funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych stanowią te pozostające we własności krajowych osób fizycznych.  

Szczegółowej charakterystyce poddano także cztery sekcje PKD: 

• Sekcja G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle) 

• Sekcja F (Budownictwo) 

• Sekcja C (Przetwórstwo przemysłowe) 

• Sekcja R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i edukacją),  

które zgodnie z dokumentem pn. „Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej 

Miasta Żyrardowa na tle wybranych miast”  mają duże znaczenie dla lokalnej gospodarki. 

W przypadku sekcji G można wskazać koncentrację przestrzenną podmiotów 

funkcjonujących w zakresie handlu i naprawy pojazdów. W przypadku pozostałych sekcji 

(F, C, R) największe wartości wskaźników liczby podmiotów w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców są silnie rozproszone w przestrzeni miasta.  

 

 Analiza użytkowych lokali komunalnych 

Wpływ na przedsiębiorczość wśród mieszkańców może mieć dostęp do lokali użytkowych 

będących w zasobie miasta, szczególnie tych wynajmowanych na warunkach 

preferencyjnych, których koszt wynajmu może być niższy niż wynajem na zasadach 

komercyjnych. Lokale użytkowe we własności miasta znajdują się przede wszystkim  

w centralnej części miasta (część z nich zlokalizowana jest na terenie pomnika historii 

Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna).  

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Żyrardów, na terenie miasta dostępnych jest 97 

komunalnych lokali użytkowych o łącznej powierzchni 6 715,56 m2. Uśredniona 

powierzchnia jednego lokalu wynosi 69,23 m2, natomiast średnia cena za metr 

kwadratowy (poza umowami użyczenia lokalu) oscyluje na poziomie 12,64 zł. Jest to 

kwota niższa niż średnia cena rynkowa kształtująca się na poziomie ok. 33 zł za metr 

kwadratowy98.   Wśród powyższych lokali użytkowych znajduje się 15 pustostanów, które 

aktualnie są nieużytkowane. Pustostany zlokalizowane są przy ulicy:  

• 1 Maja 18 

• 1 Maja 48 

• 1 Maja 74 

• Bankowa 5 

                                                           
97 Do analizy porównawczej obok Żyrardowa wybrano następujące miasta: Sochaczewa, Otwocka, Mińska Mazowieckiego 

i Ciechanowa. 
98 Na podstawie analiz ofert z portali branżowych – www.otodom.pl, www.domiporta.pl [dostęp do ofert z dnia 25.05.2018] 
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• I. Zielińskiej 26 

• T. Kościuszki 29 

• R. Mielczarskiego 14 

• J. Mireckiego 97 

• J. Mireckiego 99 

• Mostowa 7 

• Pl. Jana Pawła II 5 

• H. Sienkiewicza 6 

• L. Waryńskiego 48 (dwa lokale) 

• P. Wysockiego 22. 

Szczegółowe ich położenie na tle miasta pokazuje kolejny rysunek (Rysunek 48.) 
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Rysunek 48. Lokalizacja komunalnych lokali użytkowych będących pustostanami (stan na 

12.04.2018 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Żyrardowa.  

Ważne dla dalszej analizy jest określenie czasu nieużytkowania tych obiektów. Jeśli 

pustostany są niewynajmowane przez długi okres czasu należy wskazać powody, dla 

których nie są one obiektem zainteresowań potencjalnych przedsiębiorców. Może to być 

kwestia złego stanu technicznego uniemożliwiającego prowadzenie w nim działalności, 

niesprzyjającego otoczenia (np. niebezpieczna okolica, niezagospodarowany teren wokół 

lokali) itp. Kwestie te zostaną zbadane w momencie opracowywania pogłębionej diagnozy 

obszaru rewitalizacji. Na tym etapie analizy należy uznać, że lokale użytkowe miasta 

stanowią potencjał obszaru, na którym są zlokalizowane, przy czym powody, dla których 

część z nich nie jest wykorzystywana mogą stanowić o problemach negatywnie 

wpływających na klimat do prowadzenia działalności gospodarczej.  
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 Wyznaczenie obszaru koncentracji negatywnych zjawisk i potencjałów 

w sferze gospodarczej  

Podobnie jak w przypadku sfery społecznej również dla sfery gospodarczej opracowano 

wskaźnik syntetyczny umożliwiający ocenę koncentracji negatywnych zjawisk na terenie 

miasta. Wskaźnik syntetyczny został wyznaczony na podstawie wyżej opisanych 

wskaźników tj.: 

1. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2016 r.; 

2. Liczba wykreślonych i zawieszonych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

w 2016 r.; 

3. Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych w latach 2014-2016. 

Dodatkowo w analizie zwrócono uwagę na lokalizację komunalnych lokali użytkowych 

będących pustostanami  (w26). 

Tabela 14. Metodologia obliczenia syntetycznego wskaźnika gospodarczego  

Zjawisko 
Wskaźniki wykorzystane 

w analizie zjawiska 
Sposób obliczenia wskaźnika 
syntetycznego gospodarczego 

Negatywna 
sytuacja 
w  sferze 
gospodarczej 

w23 - Liczba podmiotów 

gospodarczych na 1000 
mieszkańców. 
w24 - Liczba wykreślonych 
i zawieszonych podmiotów 
gospodarczych na 1000 
mieszkańców. 
w25 – Liczba nowopowstałych 

podmiotów gospodarczych 
w latach 2014-2016. 
  

1. Standaryzacja wskaźników według 

wzoru: (wartość wskaźnika dla 
heksagonu – średnia wartość 
wskaźnika dla wszystkich heksagonów 
zamieszkałych)/odchylenie 
standardowe heksagonów 
zamieszkałych. 

2. Odwrócenie wartości stymulantów 

(poprzez pomnożenie *(-1) ) w celu 
uzyskania możliwości sumowania 
i porównania ich z destymulantami 

3. Sumowanie wszystkich wskaźników 
wystandaryzowanych sferze 
gospodarczej w danym heksagonie 
oraz dzielenie przez liczbę 

wykorzystanych wskaźników, według 
wzoru (w23+w24+w25)/3. 

 

Przeprowadzona analiza zwraca uwagę na istnienie niedoborów w sferze gospodarczej.  

Zidentyfikowano słabą kondycję części lokalnych przedsiębiorstw, zobrazowaną liczba 

podmiotów, które zaprzestały czasowo lub na stałe swojej działalności. Pokazując liczba 

nowopowstałych podmiotów gospodarczych w latach 2014-2016 zwrócono uwagę na 

niedostateczny poziom przedsiębiorczości oraz zainteresowania prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Część problemów takich jak niedostatecznie rozwinięta baza 

ofert terenów inwestycyjnych dotyczy obszaru całego miasta.  

Przestrzenne rozmieszczenie problemów gospodarczych na kartogramie (Rysunek 49.) 

pozwala zauważyć, że heksagony charakteryzujące się wartościami najbardziej  (przede 

wszystkim w przedziale 0,16 – 0,58) odbiegającymi od średnich wartości w  badanych 

wskaźnikach są silnie rozproszone.  
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Na tle miasta najwyższe wartości wskaźnika syntetycznego dla sfery gospodarczej  

odnotowano na fragmentów obrębie następujących ulic:  

• Bydgoska, Mokra, S. Żeromskiego, Krzywa, Kubusia Puchatka, Wypoczynkowa, 

A. Tomaszewskiej, Słoneczna, 

• Spółdzielcza, 1 Maja, Gdańska, Miodowa, 

• Warszawska, Spacerowa, A. Wyzwolenia, M. Anielewicza, Kosmonautów, 

gen.  S. Grota Roweckiego, 

• Leszczynowa, Olszowa, 

• W. Reymonta, gen. J. Bema, Kanałowa, P. Skargi, Dolnośląska, Jagiellońska, 

Opolska. 

Wysokie wartości odnotowywane są również we fragmentach ulic: Leszno, J. Kilińskiego, 

L. Waryńskiego, Parkowej, M. Konopnickiej, Piaskowej.  

Należy zauważyć, że w przypadku części wskazanych obszarów jak np. okolice ulicy 

Leszczynowej, Olszowej czy Parkingowej są to tereny osiedla domków jednorodzinnych 

bądź rozbudowujących się osiedli wielorodzinnych, więc ze względu na charakter tych 

miejsc wskaźniki dot. gospodarki będą niższe.  

W przypadku analizy lokalizacji komunalnych lokali użytkowych będących pustostanami 

– największa ich koncentracja to ul. J. Mireckiego (2 lokale), ul. 1 Maja (3 lokale). 

Pierwszym zdiagnozowanym problemem sfery gospodarczej jest stosunkowo niewielka 

liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2016 roku. Wspomniany 

wskaźnik jest wyrazem rozwoju poziomu przedsiębiorczości lokalnej społeczności, 

na który mają wpływ czynniki społeczne jak choćby struktura wieku mieszkańców. Obok 

cech demograficznych niebagatelny wpływ na postawy i działania przedsiębiorcze, 

których wyrazem jest skłonność do podejmowania ryzyka tutaj zoperacjonalizowana 

w postaci liczby nowopowstających przedsiębiorstw w latach 2014-2016 ma kapitał 

społeczny99. Z drugiej strony o stanie lokalnej gospodarki świadczy znaczna liczba 

upadających podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, ponieważ może to 

obrazować niekorzystny klimat dla przedsiębiorczości.  

W niektórych częściach ulic (szczególnie w obrębie ulic J. Kilińskiego, T. Kościuszki) 

w niemal wszystkich badanych wskaźnikach zarówno sfery społecznej, jak i gospodarczej 

zdiagnozowano wyniki negatywnie odbiegające od średnich wartości. Problemy w obydwu 

sferach są ze sobą powiązane. Trudna sytuacja na rynku przedsiębiorstw powoduje 

załamanie rynku pracy - bezrobocie, które z kolei jest czynnikiem generującym ubóstwo. 

Jak wskazują badania pracujący i ich rodziny są mniej zagrożeni biedą niż osoby 

bezrobotne100. Jednocześnie jednym z podstawowych czynników pobudzających wzrost 

gospodarczy jest popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, który w społeczeństwie ubogim 

utrzymuje się na niskim poziomie. Kolejne czynniki współwystępujące ze sobą to poziom 

kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego - niski kapitał społeczny i niski poziom 

wiedzy na wskazanych częściach ulic wpływają na niskie wartości wskaźników 

gospodarczych w Żyrardowie. Zwraca to uwagę na wyraźne powiązanie zjawisk 

społeczno-gospodarczych. 

                                                           
99 Mularska-Kucharek M., Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi, Łódź 2013. 
100 Siuta – Tokarska B., Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej 

a polityka gospodarcza państwa, Kraków 2011. 
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Rysunek 49. Przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika syntetycznego dla sfery gospodarczej na 

terenie Żyrardowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Urzędu 

Miasta Żyrardowa. 

Następnym krokiem przy wyznaczeniu obszaru zdegradowanego było sprawdzenie czy 

w heksagonach, które są zdegradowane w sferze społecznej występują zjawiska 

świadczące o stanie kryzysowym w sferze gospodarczej (Rysunek 50.). Widoczne jest 

rozproszenie heksagonów, gdzie występuje równocześnie kumulacja negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej i gospodarczej. Największe nawarstwienie tych problemów 
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można wskazać w obrębie ulic: S. Sławińskiego, Parkowej, K. Dittricha, Armii Krajowej 

oraz J. Kilińskiego, Jasnej, Leszno  i Pięknej, a także we fragmencie miasta 

zlokalizowanym miedzy ulicami: T. Kościuszki, Kościelną, J. Mireckiego i 1 Maja. 

Pojedyncze heksagony, gdzie można zaobserwować współwystępowanie problemów 

w sferze społecznej i gospodarczej to części ulic: L. Waryńskiego, Wspólnej, 

S. Wyszyńskiego, ks. S. Konarskiego. Niskie wartości wskaźnika syntetycznego zarówno 

w sferze społecznej jak i gospodarczej zauważalne są na obszarze zlokalizowanego 

wzdłuż znacznej części ul. B. Limanowskiego.   

Na obszarze, w którym występuje koncentracja problemów społecznych zlokalizowanych 

jest 13 z 15 pustostanów, będących użytkowymi lokalami komunalnymi.  

 

Rysunek 50. Heksagony charakteryzujące się stanem kryzysowym w sferze społecznej na tle sfery 

gospodarczej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Urzędu 
Miasta Żyrardowa. 
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 Potencjały Miasta Żyrardowa w sferze gospodarczej 

Podobnie jak w przypadku sfery społecznej w analizie wskazane zostały najważniejsze 

możliwe do wykorzystania potencjalne czynniki występujące na terenie miasta mogące 

przezwyciężyć zdiagnozowane w poprzednim rozdziale problemy. Mocne strony 

identyfikowane były dla całego miasta.  

Położenie geograficzne Żyrardowa  

Pierwszym z nich jest centralne usytuowanie Żyrardowa na mapie Polski pomiędzy dwoma 

aglomeracjami – Warszawą i Łodzią. Miasto jest dobrze skomunikowane z dużymi 

ośrodkami miejskimi, a także z krajowymi i regionalnymi ośrodkami wzrostu - przebiegają 

przez nie głównie drogi wojewódzkie i powiatowe, w tym droga nr 719 Warszawa–Łódź 

oraz linia kolejowa Warszawa–Katowice, Warszawa–Łódź. Atutem związanym 

z lokalizacją jest znajdująca się w niewielkiej odległości (9 km) od Żyrardowa droga 

szybkiego ruchu łącząca Warszawę z Katowicami, a także autostrada A2. W kontekście 

prowadzenia działalności gospodarczej ważna jest także stosunkowa bliskość 

międzynarodowego lotniska im. F. Chopina w Warszawie (czas łączący lotnisko 

w Warszawie i Żyrardów to około godzina jazdy samochodem).  

Turystyka 

Potencjalną wartością dla prowadzenia naprawczych działań społeczno-gospodarczych są 

lokalne zasoby turystyczne. Żyrardów korzystając ze swojego dziedzictwa historycznego, 

rozwój turystyki ukierunkował na coraz popularniejszą turystykę przemysłową101.  

Najważniejszym elementem cennym turystycznie jest zabytkowy, unikalny układ 

urbanistyczny obejmujący obszar XIX-wiecznej Osady Fabrycznej102. Powstanie i rozwój 

Żyrardowa wiąże się z lokalizacją na tym terenie na początku XIX wieku fabryki lniarskiej, 

która była jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów w ówczesnej Europie. 

Infrastruktura techniczna, mieszkaniowa i społeczna współtworząca Osadę Fabryczną to 

najbardziej charakterystyczne elementy XIX-wiecznego Żyrardowa, „stanowiące 

o rzeczywistym spełnieniu postulatów idealnego miasta przemysłowego przełomu 

wieków”. W jej skład wchodzi: osiedle murowanych z czerwonej cegły domów dla 

robotników, dzielnica willowa dla kadry kierowniczej i właścicieli fabryki, a także szereg 

budynków użyteczności publicznej - kościoły, szkoły, przedszkole, szpital, resursa, dom 

kultury, jak również pralnia i łaźnia miejska. Osada Fabryczna uzyskała status Pomnika 

Historii decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 roku. Obecnie 

obiekty pozostałe po XIX-wiecznych zabudowaniach fabrycznych wykorzystywane są jako 

atrakcje turystyczne -  służy temu, przykładowo, wyznaczenie miejskiego szlaku 

turystycznego „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej” prezentującego cenne obiekty 

żyrardowskiej starówki. Na stronie internetowej miasta znajduje się także zakładka 

„Wirtualny spacer po Żyrardowie”, która umożliwia zwiedzanie Żyrardowa 

za pośrednictwem Internetu. Osada Fabryczna jest cennym elementem lokalnej turystyki 

ze względu na to, że zarówno w Polsce, jak i na świecie obserwuje się rosnącą popularność 

zabytków kultury postindustrialnej103. Nowo zagospodarowany teren poprzemysłowy stał 

się elementem wizerunku miasta. Zabytkowa osada uzyskała certyfikaty Polskiej 

                                                           
101 Paluch  M., Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego, Łódź 

2014.  
102 https://www.zyrardow.pl/877,turystyka.html. 
103 Paluch M., Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego, Łódź 
2014. 
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Organizacji Turystycznej za „Najlepszy produkt turystyczny roku 2010” oraz tytuł 

„Najlepszej Europejskiej Destynacji Turystycznej EDEN 2011”. 

Na potencjał turystyczny Żyrardowa, obok zabytkowej Osady Fabrycznej, wpływa bliskość 

„zielonych szlaków Puszczy Bolimowskiej oraz sąsiedztwo zespołów pałacowo parkowych 

w Radziejowicach, Nieborowie, Guzowie i Teresinie”104. Dlatego też rozważając kwestie 

turystyczne i położenie Żyrardowa na mapie Polski, w pobliżu dużych miast (Łodzi 

i Warszawy), zauważalne szanse powodzenia ma rozwój turystyki weekendowej – 

szczególnie pieszej i rowerowej105.  

Żyrardów dysponuje własną bazą noclegową - według danych zawartych w dokumencie 

pn. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do 2025 roku” składają się na nią: 

trzygwiazdkowy hotel AQUA (oferujący 32 miejsca) oraz pokoje noclegowe w obiektach 

M4 (25 miejsc), Turysta (50 miejsc), OSiR (40 miejsc),Orchidea (26 miejsc) oraz Resursa 

(25 miejsc). Ta analiza pokazuje, że w Żyrardowie może brakować obiektów, które 

dysponują odpowiednią liczbą miejsc noclegowych dla dużych, zorganizowanych grup. 

Analogicznie niewystarczająca może być istniejąca baza gastronomiczna, na co wskazuje 

się w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do 2025 roku”. 

Mikroprzedsiębiorczość 

Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych działających na terenie Żyrardowa to 

działalności gospodarcze zatrudniające do 9 pracowników. Wysoki udział 

mikroprzedsiębiorstw w ogólnej strukturze działalności gospodarczych na terenie miasta 

świadczy o wysokim potencjale Żyrardowa do prowadzenia małych działalności. 

Największa liczba przedsiębiorców prowadzi działalność usługową, która jest związana 

z wysokim popytem wśród lokalnej społeczności i tym samym staje się przede wszystkim 

dominującą funkcją dla miasta. 

Wielość mikro podmiotów świadczy o dobrym klimacie działalności dla tego typu 

podmiotów w Żyrardowie. Jest ona związana ze stosunkowo niewielkim ryzykiem. 

Wskazana tendencja może stanowić wsparcie dla procesu rewitalizacji, ponieważ przy 

stworzeniu korzystnych warunków do rozpoczęcia własnej działalności można nakłonić 

także osoby nieaktywne zawodowo i gospodarczo - przede wszystkim bezrobotne, a także 

kobiety od wielu lat pracujące w domach. Ponadto jak już wspomniano rosnące potrzeby 

lokalnej społeczności przejawiające się w wysokim rozwoju sektora usługowego 

w Żyrardowie mogą stanowić wsparcie procesu rewitalizacji. Niewątpliwie potencjałem są 

usługi związane z edukacją, kulturą i rozrywką, co zostało wskazane na etapie 

diagnostycznym. 

Otoczenie biznesu 

Na terenie Żyrardowa funkcjonują także instytucje otoczenia biznesu. Ich działalność 

skupia się na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do 

organizacji, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości, należą: 

• Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości jest zgromadzeniem 

rzemieślniczym zajmującym się rozwojem oraz pobudzaniem 

przedsiębiorczości. Instytucja ta organizuje kursy pozwalające na podnoszenie 

                                                           
104 Tamże.  
105 Zostało to potwierdzone w badaniach omówionych w „Wykorzystani obszaru poprzemysłowego miasta Żyrardowa na rzecz 
rozwoju turystyki” przeprowadzonych przez Dagmarę Fiszer.  
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kalifikacji (m.in. kursy BHP dla pracowników i pracodawców, kursy 

pedagogiczne, kursy uprawniające do usuwania wyrobów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych), a także kursy zawodowe (m.in. kucharz, 

cukiernik, florysta, ogrodnik, fryzjer, kosmetyczka)106. 

• Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest niepubliczną 

instytucją szkoleniową posiadającą uprawnienia do szkolenia osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. Misję stowarzyszenia stanowi 

wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Żyrardowa i okolic, 

podejmowanie działań prowadzących do ograniczenia bezrobocia. Ponadto 

ŻSWP zajmuje się popularyzacją wiedzy oraz praktycznych wskazówek 

pomagających w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami oraz podejmuje 

działania na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków 

wolnorynkowych. Pomaga osobom rozpoczynającym samodzielną działalność 

gospodarczą prowadzi działalność szkoleniową i oświatową. Ponadto 

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości udziela wsparcia 

finansowego nowopowstającym przedsiębiorstwom z sektora MŚP107. 

 

                                                           
106 http://cech-zyrardow.cba.pl/. 
107 http://www.zswp.pl/index.php?dzial=inne. 
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6. Podsumowanie sytuacji społeczno-gospodarczej 

Niniejsza diagnoza obejmująca analizę koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej i gospodarczej została przeprowadzona 

w oparciu o wskaźniki wskazane w tabeli 15. 

Tabela 15. Lista wskaźników wykorzystanych w procesie analizy koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej i w sferze gospodarczej 

SYNTETYCZNY 
WSKAŹNIK 

SPOŁECZNY 

Indeks bezrobocia 

Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym 

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym 

Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w przeliczeniu 
na 1000 osób w wieku produkcyjnym 

Liczba bezrobotnych poniżej 30 roku życia w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym 

Indeks ubóstwa 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców 

Średnia suma przyznanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej w 

heksagonie 

Średnia suma zadłużeń lokali mieszkalnych komunalnych w heksagonie 

Średnia liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania w heksagonie 

Indeks bezpieczeństwa 

Średnia liczba przestępstw w heksagonie 

Średnia liczba czynów karalnych nieletnich w heksagonie 

Liczba Niebieskich Kart w heksagonie 

Średnia liczba wykroczeń odnotowanych przez Straż Miejską w heksagonie 

Liczba interwencji Straży Pożarnej w heksagonie 

Indeks wyników edukacyjnych 
Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w heksagonie (wg rejonów szkół) 

Średni wynik z egzaminu szóstoklasisty w heksagonie (wg rejonów szkół)  

Indeks kapitału społecznego 

Frekwencja wyborcza - na podstawie wyborów do Sejmu i Senatu 

Frekwencja wyborcza – na podstawie wyborów samorządowych 

Średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 
w heksagonie 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców 

Indeks obciążenia demograficznego Wskaźnik obciążenia demograficznego 
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SYNTETYCZNY 
WSKAŹNIK 

GOSPODARCZY108  

 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

Liczba zawieszonych i wykreślonych podmiotów na 1000 mieszkańców 

Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych w latach 2014-2016 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           

108 Dodatkowo przy wyznaczaniu obszaru koncentracji negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej przeanalizowano lokalizację pustostanów – komunalnych lokali użytkowych  

(stan na 12.04.2018).  
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Analiza powyższych czynników sfery społecznej i gospodarczej wskazuje na istnienie 

stanu kryzysowego w obrębie heksagonów zlokalizowanych w centralnej części miasta – 

te jednostki obejmują fragmenty następujących ulic: S. Sławińskiego, Parkowej, 

K. Dittricha, Armii Krajowej, J. Kilińskiego, Jasnej, Leszno i Pięknej, a także we fragmencie 

miasta zlokalizowanym miedzy ul. T. Kościuszki, Kościelną, J. Mireckiego i 1 Maja. To 

właśnie tam wskaźnik syntetyczny osiągnął relatywnie najniższe wartości. Niskie wartości 

wskaźnika syntetycznego zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej zauważalne są 

także na obszarze wzdłuż znacznej części ul. B. Limanowskiego oraz L. Waryńskiego 

i  Wspólnej. 

W tym miejscu należy podkreślić, że w zakresie analiz sfery społecznej stan kryzysowy 

zdiagnozowano na spójnym przestrzennie obszarze, na którym wprost widać kumulację 

negatywnych zjawisk. Natomiast w przypadku sfery gospodarczej obszar problemowy jest 

rozproszony na terenie całego miasta, należy jednak zwrócić uwagę na lokalizację 

komunalnych pustostanów jako tych zasobów, które mogą zostać zaadaptowane na nowe 

funkcje np. gospodarcze.  

 

Rysunek 51. Przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika syntetycznego dla sfery społecznej 

i gospodarczej na terenie Żyrardowa 

Źródło: opracowanie własne. 
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7. Problemy społeczno-gospodarcze  

Jak już wspomniano w części diagnostycznej problemy społeczne i negatywne zjawiska 

gospodarcze zazębiają się ze sobą. Przykładowo, o czym już mówiono, przyczyn ubóstwa 

należy upatrywać w problemach na rynku pracy i bezrobociu.  

Analiza danych demograficznych ukazała, że znaczną część ludności stanowią osoby, 

które potrzebują wsparcia. Mieszkańcy obszaru problemowego to osoby w różnym wieku, 

jednak znaczną ich część stanowią osoby starsze oraz dzieci i młodzież. Zatem należy 

uznać, że to właśnie te wskazane grupy powinny być przedmiotem zainteresowania 

w trakcie projektowania naprawczych działań rewitalizacyjnych. Obok nich grupą 

wymagają wsparcia są osoby bezrobotne i ubogie, których aktywizacja społeczna, 

zawodowa, kulturalna jest niezbędna do przezwyciężenia stanu kryzysu społeczno-

gospodarczego na określonym obszarze. 

Bazując na diagnozie należy wskazać najważniejsze problemy społeczne i gospodarcze, 

które współwystępują ze sobą: 

• Dziedziczenie biedy i problemów społecznych – jak wskazano znaczną grupę 

mieszkańców obszaru, na którym zdiagnozowano stan kryzysowy stanowią dzieci 

i młodzież, dlatego tak ważne jest zaplanowanie działań, które uchronią je przed 

negatywnymi skutkami bezrobocia i ubóstwa obecnych w ich rodzinach. W wielu 

przypadkach młode pokolenie powiela wzorce poprzednich pokoleń – w literaturze 

określane jest to jako dziedziczenie uzależnienia od pomocy społecznej lub jako 

dziedziczenie biedy109. 

• Niski stopień aktywizacji społecznej mieszkańców – osoby na co dzień borykające się 

z problemami społecznymi zwykle nie uczestniczą aktywnie w życiu lokalnej 

społeczności. Przyczyną tego stanu może być, już wspominana, marginalizacja osób 

ubogich i bezrobotnych oraz ich rodzin. W tym aspekcie ważne jest również 

zwiększenie roli i potencjału do działania organizacji pozarządowych, które obecnie 

w niewystarczającym stopniu włączają się w działania na rzecz aktywizacji 

społecznej.  

• Niski poziom aktywizacji zawodowej mieszkańców – jednym z najpoważniejszych 

zdiagnozowanych problemów społecznych jest bezrobocie wynikające z bierności, ale 

także niewystarczających kwalifikacji i umiejętności.  

 

  

                                                           
109 Zawadzki P., Nieefektywny system pomocy społecznej. Koncepcja badań i diagnozy, Warszawa 2014. 
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