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1. Streszczenie 

Podstawą opracowania pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji w sferze 

gospodarczej była Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Miasta Żyrardowa cz. I – analiza w sferze społecznej oraz 

gospodarczej, w której przedstawione zostały główne informacje obrazujące sytuację 

w sferze gospodarczej na terenie miasta. Przeprowadzona analiza nie wykazała 

szczególnej koncentracji nawarstwiających się problemów w tej sferze, dlatego 

po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przystąpiono do prac 

mających na celu szczegółową analizę wyznaczonego obszaru z punktu widzenia 

prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu określono strukturę i charakterystykę 

rozmieszczenia podmiotów gospodarczych działających na obszarze rewitalizacji, 

sprawdzono jak przedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej, przeanalizowana została sytuacja gospodarcza firm zlokalizowanych na 

obszarze. Dodatkowo zbadano poziom rozwoju lokalnego rynku pracy, a także stopień 

napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.  

Do opisania powyższych zagadnień zastosowane zostały poza analizą danych źródłowych 

również inne metody badawcze takie jak:  

 badanie PAPI przeprowadzone wśród przedsiębiorców,  

 badanie PAPI przeprowadzone wśród mieszkańców,  

 indywidualne wywiady pogłębione, 

 zogniskowane wywiady pogłębione z młodzieżą, młodymi mamami, 

 spacer badawczy po obszarze rewitalizacji, 

 rozmowy podczas Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, 

 inwentaryzacja terenowa.  

Przeprowadzona inwentaryzacja wskazała, że lokalizacja punktów handlowych 

i usługowych jest rozproszona po całym obszarze rewitalizacji, ale ich koncentrację 

można zaobserwować w południowej części terenu objętego analizą.  

Ważnym potencjałem w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru są zlokalizowane na 

nim przedsiębiorstwa nawiązujące do dziedzictwa historycznego i kulturowego Żyrardowa 

związane z produkcją lnu, a także przedsiębiorstwo produkujące cegłę – 

charakterystyczny element zabudowy XIX-wiecznej osady fabrycznej. Jednocześnie 

zarówno przez mieszkańców jak i przedsiębiorców zauważalny jest zbyt intensywny 

rozwój lokali sieciowych przy zanikającym drobnym handlu. Niewykorzystany jest także 

istniejący potencjał turystyczny obszaru, a co za tym idzie brakuje usług 

okołoturystycznych1 i turystycznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła również na 

stwierdzenie ryzyka zanikania usług rzemieślniczych na obszarze rewitalizacji. Kolejnym 

negatywnym aspektem w sferze gospodarczej identyfikowanym na tym obszarze jest  

wysoki odsetek pustostanów, co wiąże się ze złym stanem technicznym części z nich i 

jednocześnie niekorzystnie wpływa na odbiór ulic handlowych. 

                                                           
1 Usługi okołoturystyczne – są to usługi uzupełniające do turystycznych, z których korzystają turyści przy okazji 
korzystania z właściwych usług turystycznych np. usługi gastronomiczne, usługi kulturalne, rekreacyjne, 
z których na co dzień korzystają także mieszkańcy, ale także np. usługi fryzjerskie, zdrowotne  
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Ogólnie przedsiębiorcy dobrze oceniają obszar rewitalizacji jako miejsce do prowadzenia 

działalności gospodarczej, w szczególności ze względu na dobre położenie względem 

całego miasta, łatwość dotarcia do lokalu czy atrakcyjność turystyczną.  

Przedsiębiorcy nisko ocenili: 

 dostępność do miejsc  parkingowych,  

 dostępność lokali dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych (szczególnie 

dotyczy to obiektów zabytkowych), 

 stan techniczny części lokali i przestrzeni wokół nich. 

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie przestrzeni, szczególnie negatywnie wypowiadali się 

przedstawiciele przedsiębiorców mających swoją siedzibę na Bielniku, gdzie brakuje dróg 

dojazdowych, chodników, oświetlenia.  

Wśród pozostałych najczęściej wskazywanych barier w prowadzeniu działalności 

gospodarczej należy wymienić: 

 konkurencję lokali sieciowych, 

 niskie poczucie bezpieczeństwa, 

 brak preferencyjnych warunków najmu, 

 niewystarczającą promocję lokalnych przedsiębiorców. 

Działania, które mogłyby się przyczynić do poprawy sytuacji do prowadzenia działalności 

gospodarczej są wg przedsiębiorców następujące: 

 poprawa komunikacji między Miastem, zarządcami nieruchomości 

i przedsiębiorcami, 

 zwiększenie działań promocyjnych, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorców 

nawiązujących swoją działalnością do dziedzictwa historycznego i kulturowego 

Żyrardowa, 

 wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru, rozwój usług turystycznych 

i okołoturystycznych m.in. gastronomicznych, rozrywkowych, noclegowych, 

 stworzenie produktów lokalnych bazujących na tradycjach lniarskich i zachowanej 

osadzie fabrycznej,  

 skorzystanie z wiedzy i doświadczenia osób pracujących w dawnych zakładach 

lniarskich do tworzenia oferty opartej na historycznym dziedzictwie Żyrardowa, 

 zwiększenie współpracy między przedsiębiorcami, 

 poprawa infrastruktury technicznej (chodniki, parkingi, zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych), 

 ograniczenie działalności lokali sieciowych, 

 rozbudowa systemu ulg i zwolnień z podatków lokalnych, 

 dotacje na remonty lokali, 

 wprowadzenie wynajmu na preferencyjnych warunkach, 

 wprowadzenie karty lojalnościowej, 

 powołanie Pełnomocnika ds. przedsiębiorczości. 

Nie zauważa się diametralnych zmian w zakresie sytuacji na rynku firm działających 

na obszarze rewitalizacji. Największe zmiany w ostatnich 2- 3 latach przedsiębiorcy 
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odnotowali w zakresie liczby klientów korzystających z proponowanej im oferty handlowej 

lub usługowej oraz w zakresie wartości przychodów netto. Zmniejszenie liczby klientów 

zauważają przede wszystkim przedstawiciele sklepów spożywczych, z artykułami RTV 

AGD i meblami, aptek oraz osoby prowadzące punkty rzemieślnicze.  

Plany dotyczące rozwoju ma 15% firm działających na obszarze rewitalizacji. Są to 

głównie mali przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, prowadzący sklepy ze sprzętem RTV 

AGD, meblami oraz prowadzący usługi doradcze i finansowe. 

Kwestie związane z rozwojem firm powiązane są także z kolejnym analizowanym 

zagadnieniem jakim jest rynek pracy. Jednym z głównych problemów obszaru 

rewitalizacji jest niewielka liczba funkcjonujących przedsiębiorstw oraz ich bierności 

w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i planów dotyczących dalszego rozwoju 

przedsiębiorstwa. Wpływa to na wysoki odsetek bezrobotnych. Wśród problemów 

związanych z lokalnym rynkiem pracy należy również zwrócić uwagę na następujące 

aspekty:  

 duża rotacja wśród pracowników,  

 niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców – niewielka liczba osób 

rozważa założenie w najbliższym czasie własnej działalności gospodarczej. 

Powodem tej sytuacji jest brak wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia 

firmy, niewystarczające doradztwo w zakresie rozwiązania kwestii formalno-

prawnych, podpowiedzi w jaki sposób pozyskać środki finansowe, brak szkoleń czy 

spotkań z doradcami zawodowymi. 

 zmniejszającą się aktywność zawodową kobiet.  

Najczęściej chęć założenia firmy deklarują osoby młode (do 34 roku życia), 

z wykształceniem średnim lub wyższym. Biorąc pod uwagę status zawodowy to są to 

przeważnie osoby studiujące bądź uczące się. 

Ok. 60% przedsiębiorców deklaruje chęć podnoszenia kwalifikacji zarówno swoich 

jak i swoich pracowników, przy czym nieznacznie bardziej pozytywnie odnoszą się 

do podnoszenia kompetencji swoich pracowników. W najmniejszym stopniu 

zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji są właściciele jednoosobowych 

działalności gospodarczych oraz przedstawiciele usług rzemieślniczych. 

Zauważa się również brak osób, które mogłyby rozwijać działalność przedsiębiorstw 

związanych z produkcją wyrobów z lnu oraz osób wykonujących zawody rzemieślnicze. 

Na obszarze rewitalizacji nie działają firmy z kapitałem zagranicznym. Funkcjonujące 

na tym obszarze przedsiębiorstwa nie korzystają z dotacji na innowacje, nie pozyskiwały 

również środków na rozwój z funduszy unijnych.  

Przeprowadzona diagnoza przyczyniła się do identyfikacji głównych problemów, jakie 

utrudniają rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji. Punktem wyjścia do określenia 

istotnych barier w sferze gospodarczej i ich przyczyn jest stwierdzenie, że na obszarze 

rewitalizacji zauważalny jest niski poziom rozwoju gospodarczego. Głównymi czynniki 

wpływającymi na ten stan, które jednocześnie ze sobą korelują można określić jako: 

 wysoki poziom bezrobocia i niski poziom przedsiębiorczości, 

 ograniczona skala działania lokalnych przedsiębiorców, 

 zły stan infrastruktury technicznej, 

 niedostatecznie rozwinięte usługi turystyczne i okołoturystyczne, 
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 niewystarczająca współpraca między przedsiębiorcami, 

 niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców ze strony Miasta, 

 zanikające branże tradycyjne i rzemieślnicze. 

Dla wskazanych grup problemów zostały zaproponowane narzędzia i instrumenty służące 

ograniczeniu tych negatywnych zjawisk dotyczące m.in.: 

1) Doradztwa dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

pozyskiwania środków na innowacje. 

2) Prowadzenia programów aktywizacji zawodowej, w tym m.in. powołanie Centrum 

Integracji Społecznej.  

3) Zwiększenia zakresu usług opiekuńczych dla dzieci (zwiększenie liczby miejsc 

w żłobkach, klubach malucha itp.). 

4) Stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.  

5) Zlecanie drobnych prac budowlanych, remontowych itp. „fachowcom” z obszaru 

rewitalizacji. 

6) Ograniczenia działalności branż niepożądanych np. lombardy, sklepy monopolowe. 

7) Poprawy stanu technicznego budynków, dostępności do lokali oraz jakości 

przestrzeni publicznej sprzyjającej generowaniu ruchu pieszego. 

8) Wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego, w tym utworzenie 

dodatkowego punktu informacji turystycznej, stworzenie lokalnego produktu 

turystycznego, utworzenie klastra skupiającego w sobie firmy działające w branży 

turystycznej i okołoturystycznej, firmy wpisujące się swoją działalnością 

w dziedzictwo historyczne i kulturowe Żyrardowa, stowarzyszenia i instytucje 

kultury działające na rzecz ochrony tego dziedzictwa. 

9) Wykorzystania wiedzy osób z dawnych zakładów  lniarskich do tworzenia oferty 

opartej na dziedzictwie historycznym i kulturowym Żyrardowa oraz rzemieślników 

z obszaru kształcących swoich następców.  

10) Działań na rzecz powiązania oferty szkół zawodowych i technicznych do potrzeb 

lokalnego rynku pracy. 

11) Rozbudowy systemu ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. 

12) Stworzenia preferencyjnych warunków najmu lokali oraz prowadzenia działalności 

dla wybranych branż mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego, w tym 

wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zabytkowych obiektach.  

13) Organizowania cyklicznych spotkań władz miasta z przedsiębiorcami. 

14) Powołania pełnomocnika ds. rozwoju przedsiębiorczości. 

15) Opracowania programu współpracy gospodarczej. 

16) Zaplanowanie optymalnego z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców 

zestawu branż, w szczególności na ulicach o charakterze handlowym i dążenie 

do jego osiągniecia. 

17) Zwiększenia przedsiębiorczości wśród młodych osób. 
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2. Wstęp 

Pogłębiona diagnoza sfery gospodarczej dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla 

miasta Żyrardowa została wykonana na potrzeby opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Dokument ten powstał w ramach projektu Rewitalizacja 

Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – 

Modelowa rewitalizacja miast, którego efektem ma być wypracowanie modeli 

prowadzenia rewitalizacji, z których będą mogły korzystać inne samorządy. 

Obszar rewitalizacji na terenie miasta Żyrardowa, zgodnie z wymogami Ustawy, został 

wyznaczony na podstawie diagnozy problemów społecznych, gospodarczych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych występujących na terenie 

całego miasta (art. 9 ust. 1). Diagnoza ta stanowi załącznik do Uchwały Nr LIX/456/18  

Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie 

Miasta Żyrardowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dokument ten został 

opracowany  w odniesieniu do całości miasta, miał na celu zidentyfikowanie negatywnych 

zjawisk w Żyrardowie.  

Granice obszaru rewitalizacji zostały przedstawione na mapie nr 1. 
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Mapa 1. Wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie miasta  

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do uchwały LIX/456/18  Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Żyrardowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
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Tworząc Gminny Program Rewitalizacji konieczne jest wykonanie pogłębionych badań 

i sporządzenie szczegółowej diagnozy w odniesieniu do obszaru rewitalizacji. Wskazuje na 

to wyraźnie art. 15. ust.1 p.1 Ustawy, zgodnie z którym Gminny Program Rewitalizacji 

powinien „zawierać szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę 

negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru”.  

Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w sferze gospodarczej obejmuje szereg 

zagadnień dotyczących m.in. kondycji przedsiębiorstw działających na obszarze 

rewitalizacji, lokalnego rynku pracy, a także poziomu aktywności przedsiębiorstw.  

Punktem wyjścia do opracowania pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji 

w sferze gospodarczej była Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Żyrardowa cz. I – analiza w sferze społecznej 

oraz gospodarczej. W tym dokumencie jako wskaźniki obrazujące sytuację w sferze 

gospodarczej zostały wykorzystane dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczby zawieszonych i wykreślonych podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczby nowopowstałych podmiotów w latach 2014-

2016 oraz lokalizacja pustostanów – komunalnych lokali użytkowych. Dane te zostały 

zebrane dla obszaru całego miasta i pokazywały ogólną sytuację gospodarczą, bez 

pogłębienia towarzyszących wskazanym zagadnieniom problemów. Po wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można było przystąpić do prac mających 

na celu szczegółową analizę wyznaczonego obszaru z punktu widzenia prowadzenia 

działalności gospodarczej. Uznano za istotne przeanalizowanie różnych aspektów 

dotyczących sfery gospodarczej dotyczących m.in. istnienia na obszarze rewitalizacji 

usług rzemieślniczych, lokalnego rynku pracy, poziomu przedsiębiorczości mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. Wszystkie te zagadnienia mają kluczowe znaczenie dla 

prawidłowego zdiagnozowania problemów, a na późniejszym etapie dla skutecznego 

wyprowadzenia obszaru z kryzysu.  

Pogłębiona diagnoza sfery gospodarczej dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla 

miasta Żyrardowa ma umożliwić stworzenie odpowiadającego potrzebom, Gminnego 

Programu Rewitalizacji, w tym zaplanowanie właściwych przedsięwzięć i projektów 

rewitalizacyjnych. 
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3. Metodologia 

Do opracowania pogłębionej diagnozy wykorzystane zostały następujące metody 

badawcze: 

 analiza desk reserch, 

 badanie PAPI przeprowadzone na próbie 101 przedsiębiorców,  

 badanie PAPI przeprowadzone na próbie 2148 mieszkańców,  

 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, 

 1 indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem PUP, 1 indywidualny 

wywiad pogłębiony z przedstawicielem policji, 

 zogniskowane wywiady pogłębione z młodzieżą, młodymi mamami, urzędnikami, 

zespołem ds. rewitalizacji,  

 1 spacer badawczy po obszarze rewitalizacji, 

 rozmowy podczas Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, 

 inwentaryzacja terenowa.  

Analiza desk research to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową 

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

przetwarzanie i analiza danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. 

Analiza danych zastanych zapewni zdobycie informacji, które można otrzymać drogą 

analizy opracowań i ekspertyz. Omawiana technika wolna jest od większości obciążeń 

charakterystycznych dla badań reaktywnych, takich jak efekt ankieterski. Pozwala tym 

samym na uzyskanie wysoce obiektywnych informacji. Analizie poddane zostały dane 

z poniższych źródeł: 

 Dane pozyskane z Urzędu Miasta 

 Dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, 

 Dane Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI2) – badanie bezpośrednie 

z wykorzystaniem formularza kwestionariusza wywiadu jest najbardziej popularną 

techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Polega na zbieraniu informacji przy 

pomocy standaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Pytania zawarte w kwestionariuszu 

zostały opracowane na podstawie problemów badawczych, które nawiązują do diagnozy 

miasta Żyrardowa opracowanej na wcześniejszym etapie projektu.  

Badanie wśród przedsiębiorców  

Celem badania było określenie poziomu satysfakcji przedsiębiorców prowadzących swoją 

działalność na obszarze rewitalizacji oraz identyfikacja głównych barier dotyczących ich 

funkcjonowania w mieście.  

                                                           
2 ang. Paper & Pen Personal Interview 
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Przedmiotem badania byli przedsiębiorcy mający siedzibę swojej działalności na obszarze 

rewitalizacji, a punktem wyjścia stała się wykonana we wrześniu 2018 r. inwentaryzacja 

podmiotów gospodarczych (zestawienie firm z adresami i podziałem na branże).  

Przeprowadzając badania przyjęto następujące założenia:  

 Próba ma charakter losowy.  

 Struktura próby ma oddawać strukturę zbioru firm według branż (na podstawie 

wykonanej inwentaryzacji). 

 Wielkość próby nie mniejsza niż N=100. Ostatecznie przeprowadzonych zostało 

101 wywiadów kwestionariuszowych.  

W przygotowanej inwentaryzacji firm znalazło się 748 rekordów, w tym 636 opisanych 

podmiotów gospodarczych w podziale na branże3.  

Badanie za pomocą wywiadów kwestionariuszowych zostało przeprowadzone w terminie  

5-30.11.2018 r. na obszarze rewitalizacji.  

Tabela 1. Podział firm na obszarze rewitalizacji 

Branża Liczba podmiotów Odsetek podmiotów 

handel 240 38% 

usługi  390 61% 

przemysł 6 1% 

Suma 636 100% 

Źródło: opracowanie własne  

Ze względu na niewielką liczebność podmiotów zajmujących się przemysłem 

postanowiono nie uwzględniać ich w strukturze próby do badania kwestionariuszowego, 

ale przeprowadzić indywidualne wywiady z ich przedstawicielami. Zakładana struktura 

próby została dostosowana proporcjonalnie do struktury podmiotów usługowych i 

handlowych działających na obszarze rewitalizacji. Stanowiło to odzwierciedlenie 

faktycznej sytuacji na tym obszarze i przedstawiało się następująco: 

Tabela 2. Struktura próby  

Branża Liczba podmiotów Odsetek podmiotów 

handel 38 38% 

usługi  62 62% 

Suma 100 100% 

Źródło: opracowanie własne  

Łącznie zrealizowano 101 wywiadów PAPI z przedsiębiorcami. Kwestionariusz do badania 

stanowi załącznik nr 1.  

Badanie wśród mieszkańców 

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat jakości i poziomu życia 

na obszarze rewitalizacji oraz zidentyfikowanie problemów występujących na tym 

obszarze. Obiektem badania byli mieszkańcy obszaru rewitalizacji w Żyrardowie. 

                                                           
3 Podczas realizacji niniejszego badania ostateczna liczba istniejących podmiotów gospodarczych została 
zweryfikowana ponownie i uległa zmniejszeniu do liczby 614.  
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Wywiady zostały przeprowadzone bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondentów – 

w gospodarstwie domowym. 

Przeprowadzając badania przyjęto następujące założenia:  

 Próba ma charakter losowy.  

 Próba reprezentatywna dla co najmniej następujących zmiennych: wiek i płeć 

na obszarze rewitalizacji. 

 Wielkość próby nie mniejsza niż N=2100. Ostatecznie przeprowadzonych zostało 

2148 wywiadów kwestionariuszowych.  

Badanie za pomocą wywiadów kwestionariuszowych zostało przeprowadzone w terminie 

5.11-17.12.2018 r. na obszarze rewitalizacji. 

Kwestionariusz do badania stanowi załącznik nr 2.  

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) - polega na przeprowadzeniu z daną osobą 

ustrukturyzowanej rozmowy, która ma na celu uzyskanie konkretnych informacji 

w sposób planowy i metodyczny według określonego schematu, zwanego scenariuszem 

wywiadu. 

Celem wywiadów było pogłębienie wiedzy na temat problemów towarzyszących 

przedsiębiorcom w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej na obszarze 

rewitalizacji. Poruszono zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników, planów 

dotyczących rozwoju, potrzebnego wsparcia, którego mogłoby udzielić miasto, sytuacji 

na lokalnym rynku pracy.  

Przeprowadzono 15 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami podmiotów 

gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz 

1 z przedstawicielem PUP w Żyrardowie. 

Zrealizowano wywiady z przedstawicielami: usług gastronomicznych, rzemieślniczych 

i finansowo-doradczych; branży handlowej (sklep z odzieżą i pończosznictwem, 

spożywczy, chemiczny) oraz branży produkcyjnej. Zróżnicowanie branż oraz wielkości 

podmiotów pozwoliło na poznanie spektrum problemów przedsiębiorców działających 

na obszarze rewitalizacji. 

Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda poznania opinii mieszkańców 

na temat obszaru wyznaczonego do rewitalizacji. Spacer badawczy ma umożliwić ocenę 

przestrzeni i poszczególnych miejsc oczami jej użytkowników. Celem spacerów była 

identyfikacja problemów i potrzeb związanych bezpośrednio z przestrzenią, w której się 

znaleźli się jego uczestnicy, rolą spaceru było także określenie możliwych rozwiązań 

związanych ze zgłoszonymi problemami. W ramach projektu został przeprowadzony 

spacer badawczy dotyczący jakości oraz dostępność lokali usługowych i handlowych 

na obszarze rewitalizacji.  

Mobilny Punkt Konsultacyjny - mobilny punkt konsultacyjny w formie pawilonu został 

postawiony na terenie obszaru rewitalizacji, przy sklepie Biedronka, ul. 1 Maja 4/8 

w dniach 16 i 17 listopada 2018 r. Odwiedzający mobilny punkt konsultacyjny mogli 

zapoznać się z wyznaczonym obszarem i przekazać swoje sugestie związane 

z problemami i potencjałami występującymi na wskazanym obszarze. Pozyskiwanie opinii 

w trakcie mobilnego punktu konsultacyjnego odbywało się poprzez luźne rozmowy 

z mieszkańcami obszaru rewitalizacji.  
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Inwentaryzacja terenowa - wykonane prace obejmowały inwentaryzację lokali 

użytkowych oraz budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 

na obszarze rewitalizacji. Proces inwentaryzacji został przeprowadzony metodą spisu 

z natury – przeszkoleni badacze udali się na obszar rewitalizacji i spisali podmioty 

gospodarcze funkcjonujące na wskazanej przestrzeni. W wyniku inwentaryzacji powstała 

baza zawierające dane adresowe wraz z przypisanymi lokalami użytkowymi i branżami 

funkcjonującymi w danym lokalu oraz spis lokali użytkowych będących pustostanami. 

Inwentaryzacja została przeprowadzona we wrześniu 2018 r. 
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4. Ogólna charakterystyka podmiotów gospodarczych działających 

na obszarze rewitalizacji (z uwzględnieniem usług 

rzemieślniczych) 

4.1. Struktura i rozmieszczenie podmiotów gospodarczych  

Jedną z najbardziej istotnych kwestii, od której należy rozpocząć pogłębioną diagnozę 

sfery gospodarczej jest identyfikacja podmiotów, które prowadzą działalność na obszarze 

rewitalizacji. Analizowane, dla celów delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazywały siedzibę podmiotu 

gospodarki narodowej, co nie musi być jednoznaczne z miejscem prowadzenia 

działalności. Dlatego zdecydowano się na wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obszaru 

rewitalizacji pod względem liczby i rodzaju podmiotów gospodarczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem usług rzemieślniczych.  

Na obszarze rewitalizacji działalność prowadzona jest przez 614 podmiotów4. 

Koncentracja lokali użytkowych występuje w czterech lokalizacjach: wzdłuż ul.  1 Maja, 

w okolicy ul. Mały Rynek i Hiellego, wzdłuż ul. POW oraz w kwartale ulic Okrzei, 

Mireckiego, Wysockiego, Narutowicza. W północnej części obszaru, w miejscach, gdzie 

dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna prowadzą swoją działalność tylko 

pojedyncze podmioty.  

Analizując przestrzenne rozmieszczenie podmiotów gospodarczych według ich rodzajów 

można zauważyć, że te prowadzące działalność przemysłową koncentrują się przede 

wszystkim w północno-wschodniej części analizowanego terenu na obszarze Bielnika 

(Mapa 2.). W przypadku podmiotów handlowych i usługowych należy wskazać, że ich 

lokalizacja jest rozproszona po całym obszarze rewitalizacji, ale ich koncentrację można 

zaobserwować w południowej części terenu objętego analizą. 

                                                           
4 Podczas inwentaryzacji wskazano obecność 637 podmiotów gospodarczych jednak w trakcie realizacji badania 
kwestionariuszowego ostateczna liczba istniejących podmiotów gospodarczych została zweryfikowana i uległa 
zmniejszeniu do liczby 614. 



16 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Mapa 2.  Podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarze rewitalizacji w podziale na rodzaj działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018  
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Wśród 614 podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie objętym 

analizą, najwięcej z nich świadczy działalność usługową (60%), 39% zajmuje się 

handlem, a 1% (6 podmiotów) świadczy działalność przemysłową (Wykres 1.).  

 

Wykres 1. Udział poszczególnych typów działalność na obszarze rewitalizacji   

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018  

Na obszarze objętym analizą zlokalizowanych jest 240 sklepów (Wykres 2.). Największa 

ich liczba (74) ma w swoim asortymencie odzież i obuwie, drugą najbardziej liczną 

kategorią są sklepy oferujące produkty, których nie dało się przyporządkować do innych 

kategorii (62)5. Ponad 40 sklepów handluje artykułami budowlano – remontowymi, 

meblami i  wyposażeniem wnętrz, sprzętem RTV i AGD. Warto zwrócić również uwagę 

na kategorię sklepów wielkopowierzchniowych – w przypadku obszaru rewitalizacji 

zidentyfikowano tam pięć tego rodzaju sklepów, w większości dyskontów.  

                                                           
5 Najczęściej są to sklepy występujące pojedynczo lub w niewielkiej liczbie na obszarze rewitalizacji m.in. sklepy 
zoologiczne, sklep wędkarski, pasmanterie, kwiaciarnie 
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Wykres 2. Liczba sklepów na obszarze rewitalizacji w podziale na kategorie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018 r. 

Rozmieszczenie przestrzenne sklepów nie jest równomierne na całym obszarze 

rewitalizacji, największa ich liczba zlokalizowana jest w południowej jego części – 

w szczególności wzdłuż ulicy Okrzei oraz w okolicach ul. Mały Rynek, występuje tam  

koncentracja sklepów z nową odzieżą, obuwiem. Sklepy koncentrują się również przy 

ul. POW (głównie sklepy z odzieżą, obuwiem, apteki oraz sklepy z kategorii: „inne”). 

Pojedyncze działalności handlowe zlokalizowane są w północnej i północno-wschodniej 

części obszaru. Warto zwrócić również uwagę na występowanie w bliskiej okolicy sklepów 

z meblami i wyposażeniem wnętrz – okolica skrzyżowania ul. Okrzei i ul. 1 Maja oraz 

ul. Bankowej i 1 Maja (Mapa 3.).  
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Mapa 3. Sklepy zlokalizowane na obszarze rewitalizacji w podziale na rodzaj 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018  
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Na podstawie wykonanej inwentaryzacji przeanalizowano również liczbę punktów 

świadczących usługi na obszarze rewitalizacji, w sumie jest ich 368. Najbardziej liczną 

grupę stanowią usługi finansowe oraz doradcze (98), do których zaliczają się m.in. banki, 

firmy zajmujące się ubezpieczeniami, poradami prawnymi, podatkowymi i księgowymi.  

Blisko 90 podmiotów świadczy usługi inne np. łączności, turystyczne, motoryzacyjne. 

Warto zwrócić uwagę również na kategorię usługi rzemieślnicze m.in. krawiectwo, 

cukiernictwo, usługi szewskie, którą reprezentuje ponad 50 podmiotów (Wykres 3.). 

 

Wykres 3. Liczba lokali usługowych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w podziale na 

kategorie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018  

Podobnie jak w przypadku sklepów również rozmieszczenie przestrzenne usług nie jest 

równomierne na całym obszarze rewitalizacji, największa ich liczba zlokalizowana jest 

w południowej jego części – w szczególności wzdłuż ulicy Okrzei, w okolicach ul. POW 

oraz wzdłuż ul. 1 Maja (Mapa 4.).   
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Mapa 4. Usługi zlokalizowane na obszarze rewitalizacji w podziale na rodzaj 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018  
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Tak jak wspomniano, liczną grupę usług stanowią usługi rzemieślnicze. Wśród nich 

znajduje się 14 lokali związanych z działalnością cukiernika lub piekarza, 8 

 z działalnością jubilera lub złotnika6 oraz 7 dotyczących fotografa. Często są to podmioty 

z długoletnią tradycją, tak jak w przypadku zegarmistrza, który prowadzi swoją firmę od 

prawie 30 lat. Na obszarze rewitalizacji zlokalizowane są również usługi rzemieślnicze 

świadczone przez pojedynczy podmiot. Do tej grupy można zaliczyć usługi świadczone 

przez kuśnierza, kominiarza czy ślusarza (Wykres 4.).  

 

Wykres 4. Liczba usług rzemieślniczych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w podziale 

na rodzaj 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018  

Największa koncentracja usług rzemieślniczych występuje w okolicach ul. 1 Maja, POW 

oraz Okrzei (Mapa 5.). Co wynika z ogólnego rozmieszczenia poszczególnych lokali 

użytkowych. Nie zauważa się szczególnego skupienia określonych usług rzemieślniczych 

w jakiejś konkretnej lokalizacji.  

 

                                                           
6
 Przy ul. Okrzei 38 w jednym lokalu usługi świadczone są usługi zarówno jubilerskie jak i zegarmistrzowskie.  
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Mapa 5. Usługi rzemieślnicze zlokalizowane na obszarze rewitalizacji w podziale na kategorię 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018  
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Analizując rozmieszczenie lokali użytkowych należy zwrócić szczególną uwagę 

na ul. Okrzei, przy której zlokalizowana jest znacząca liczba lokali usługowo-handlowych 

w parterach budynków. Drugim przykładem ulicy, która wyróżnia się ze względu na dużą 

liczbę lokali użytkowych w parterach oraz zwartą zabudowę (w części pierzejowej) jest ul. 

POW. Istotne w tym zakresie są także pasaż Hiellego oraz ul. 1 Maja. 

Poza wskazanymi podmiotami z branży usługowej i handlowej na obszarze rewitalizacji 

działają przedsiębiorstwa przemysłowe takie jak: 

 Technopol Group Sp. z o.o. (produkcja opakowań, kartonów), 

 BAUHERR Stara Cegła PRODUCENT (produkcja cegieł), 

 Pomona Company Sp. z o.o. (producent opakowań) 

 FWS. Fabryka wyrobów styropianowych (produkcja styropianu). 

Na uwagę zwracają również dwa przedsiębiorstwa bezpośrednio związane 

z tradycjami lniarskimi Żyrardowa tj. Tex-Len Plus oraz Borzykowski Andrzej. 

Lniane tkaniny żakardowe. Oba te przedsiębiorstwa powstały po upadku zakładów 

lniarskich w Żyrardowie i założone zostały przez osoby wcześniej w nich pracujące. Ich 

produkcja jest wyjątkowa w skali całego kraju.  

Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych, gospodarka obszaru rewitalizacji opiera się 

na jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz na podmiotach zatrudniających 

do 9 osób7. Połowa i ponad połowa sklepów z odzieżą, obuwiem, sprzętem RTV AGD, 

meblami oraz sklepów z kategorii „inne”, jak również usług związanych z urodą 

prowadzonych jest w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. Pod względem 

wielkości wyróżniają się usługi zdrowotne, 40% podmiotów zaliczonych do tej kategorii 

zatrudnia pow. 10 pracowników (Wykres 5).  

                                                           
7 Tego typu podmioty stanowiły 92% biorących udział w badaniu PAPI, odpowiada to strukturze przedsiębiorstw 
w Żyrardowie, gdzie 97% stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, zgodnie z danymi BDL GUS. 
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Wykres 5. Wielkość przedsiębiorstwa w zależności od reprezentowanej branży  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Analizie poddany został również wiek prowadzących poszczególne punkty usługowe 

i handlowe. Należy zauważyć, że respondenci w wieku 55+ prowadzą głównie sklep, 

w szczególności dotyczy to sklepów ze sprzętem RTV AGD, meblami (75% wszystkich 

osób prowadzących tego typu podmioty). Drugim rodzajem lokali prowadzonym przez 

osoby w wieku 55+ są usługi rzemieślnicze – ponad 60% osób świadczących tego typu 

usługi to osoby w przedziale wiekowym 55-64. Ma to szczególne znaczenie jeśli 

powiążemy to z wielkością danego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę, że 40% 

stanowią jednoosobowe działalności prowadzone przez osoby w wieku 

przedemerytalnym w niedługiej perspektywie czasu może to oznaczać 

zamknięcie tego typu lokali. Najmłodsi przedsiębiorcy (w przedziale wiekowym 18-24 

lata) na obszar swojej działalności wybrali przede wszystkim sklepy wielobranżowe oraz 

usługi związane z urodą. Sklepy z kategorii: inne najczęściej prowadzone są przez osoby 

w przedziale wiekowym 35-44 lata, natomiast właścicielami sklepów z odzieżą i obuwiem 

nie są jedynie osoby w wieku od 18 do 24 lat. Sklepy z artykułami medycznymi 

prowadzone są przez przedsiębiorców w średnim wieku (60% stanowią respondenci w 

wieku 35-54 lata), podobnie jak usługi gastronomiczne i rozrywkowe.  Prawie połowa 

(46%) respondentów działających w brażny usług finansowych i doradczych to osoby w 

wieku 35-44 lata, natomiast przedsiębiorstwa działające w branży usług zdrowotnych 

prowadzone są przez osoby w wieku 45-54 lata (Tabela 3).  

Tabela 3. Wiek przedstawicieli poszczególnych branż lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji 

Branża 
18-24 
lata 

25-34 35-44 45-54 55-64 
65 lat 

i więcej 

sklepy spożywcze 16,7% 0% 16,7% 16,7% 49,9% 0% 

inne sklepy 0% 20% 60% 0% 0% 20% 

sklepy wielobranżowe 33,3% 33,3% 0% 0% 33,3% 0% 
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Branża 
18-24 
lata 

25-34 35-44 45-54 55-64 
65 lat 

i więcej 

sklepy z odzieżą, obuwiem 0% 18,2% 18,2% 36,4% 9% 18,2% 

sklepy ze sprzętem RTV AGD, 
meblami 

0% 0% 25% 0% 50% 25% 

sklepy z artykułami 
medycznymi - apteki, sklepy 
medyczne 

0% 0% 40% 20% 40% 0% 

usługi gastronomiczne i 
rozrywkowe 

0% 16,7% 33,3% 33,3% 0% 16,7% 

usługi rzemieślnicze  0% 0% 10% 30% 60% 0% 

inne usługi 10% 20% 50% 0% 20% 0% 

usługi związane z urodą 14,2% 28,6% 28,6% 0% 0% 28,6% 

usługi finansowe i doradcze 0% 21% 46% 21% 4% 8% 

usługi zdrowotne 0% 0% 20% 60% 20% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

4.2. Dostępność sklepów i usług 

Dostępność sklepów i usług na terenie obszaru rewitalizacji została oceniona przez 

mieszkańców obszaru rewitalizacji biorących udział w badaniu PAPI. Zdecydowana 

większość respondentów uważa, że dostępność do sklepów i usług jest aktualnie 

wystarczająca.  

Jedynie część badanych mieszkających w rejonie: ul. Armii Krajowej, ul. Bielnikowej, 

ul. Hiellego, ul. Lniarskiej, ul. Sławińskiego oraz w obrębie ul. Jasna, ul. Kilińskiego, 

ul. Strażacka, ul. Szpitalna, ul. Waryńskiego wskazała na niewystarczającą dostępność do 

sklepów i usług. Należy jednak zaznaczyć, że skala tego problemu nie jest znacząca.     

Biorąc pod uwagę wskazania osób, które zwróciły uwagę na mniejszą dostępność 

do usług i handlu to głównie dotyczyły one braku sklepów spożywczych – zarówno 

osiedlowych, ale także supermarketów i dyskontów. Mieszkańcy wskazywali 

również na brak piekarni. Branżą, która według respondentów badania PAPI jest 

najmniej rozwinięta są usługi gastronomiczne. Wielu respondentów na całym 

obszarze rewitalizacji wskazało również na niewystarczająco rozwinięte usługi 

rozrywkowe. Na te kwestie zwracali również uwagę przedsiębiorcy w ramach 

prowadzonych wywiadów IDI. 

Co warto podkreślić mieszkańcy ulic Działkowej, Kamiennej, Leszno, Miodowej, Pięknej 

oraz Wiejskiej, czyli terenu domków jednorodzinnych nie potrafili wskazać żadnej 

działalności, której brakuje im w najbliższej okolicy. Może to pokazywać, że korzystają 

oni najczęściej z możliwości poruszania się samochodem bądź komunikacją i pokonanie 

pewnej odległości do sklepu czy punktu usługowego nie stanowi dla nich problemu.  

O dostępność do sklepów bądź punktów usługowych pytano również odwiedzających 

mobilny punkt konsultacyjny.  Zdaniem większości z nich liczba sklepów na obszarze 

rewitalizacji jest wystarczająca; kilka osób wskazało na potrzebę powstania małych 

sklepików sprzedających świeże warzywa i owoce oraz na rozbudowę oferty 

gastronomicznej miasta – otworzenie nowych restauracji. Zgłaszano również 

postulaty zmniejszenia liczby lokali świadczących usługi bankowe, które powstają 

w opinii mieszkańców, w miejscu dotychczasowej lokalizacji małych sklepów.  
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Warto w tym aspekcie zwrócić uwagę na branże niepożądane na obszarze rewitalizacji. 

Inwentaryzacja podmiotów gospodarczych pozwoliła na zidentyfikowanie na obszarze 

rewitalizacji działalności gospodarczych typowych dla obszarów koncentracji 

problemów społecznych, w tym przede wszystkim – lombardów oraz firm 

udzielających pożyczek niebędących placówkami bankowymi. Łatwość dostępu do 

placówek oferujących pożyczki krótkoterminowe może napędzać spiralę zadłużenia.  

Drugim typem lokali niepożądanych na obszarze rewitalizacji są całodobowe 

sklepy monopolowe. Jak zauważył przedstawiciel policji w jednym z wywiadów IDI - 

łatwy dostęp do alkoholu, szczególnie w godzinach nocnych jest przyczyną zakłócania 

porządku publicznego, co negatywnie wpływa na chęć odwiedzania tego obszaru 

i jednocześnie korzystania z oferty handlowo-usługowej. Tego typu lokale i sklepy są 

zlokalizowane przy ul. Mireckiego, Okrzei, 1 Maja, Wysockiego, Narutowicza, POW, 

Sienkiewicza.  

Przedsiębiorcy w przeprowadzonych wywiadach zwrócili również uwagę na sieciowe 

sklepy i lokale usługowe. W literaturze często wskazywane jest, że wraz z rozwojem sieci 

sklepów dyskontowych następuje zubażanie oferty lokalnej i ubywa sklepów małych, 

krajowych przedsiębiorców8. Lokalni przedsiębiorcy wskazywali, że bliskie usytuowanie 

dyskontu odbiera im dotychczasowych klientów. Ubolewali oni nad trudnością 

konkurowania z dużymi sieciowymi podmiotami, które mają zdecydowanie większe środki 

na promocję swojej działalności. Jak wskazał jeden z uczestników wywiadów „Często 

przez niehandlowe niedziele już w soboty są wielkie promocje, w wyniku czego 

w poniedziałek już nikt nie przyjdzie zrobić zakupów w lokalnym sklepie.” 

„Sieciówki” zmieniają też charakter ulic, jak zwróciła uwagę jedna z rozmówczyń w czasie 

IDI – na ul. Okrzei dawniej zlokalizowane były małe sklepiki, było bardziej 

klimatycznie. Teraz zauważa się głównie banki, apteki, lokale telefonii 

komórkowych. Jeden z przedsiębiorców podczas wywiadu IDI zauważył, że: „Warto 

wspierać małe sklepiki: szewc, pasmanteria, bo to upadnie, a to jest smaczek lokalny. 

Może wspólne retro szyldy były rozwiązaniem na ich lepszy wygląd”.  

Przedsiębiorcy działający na terenie Bielnika wskazywali również jakiego typu działalność 

mogłaby być tam realizowana. Część z nich uważa, że teren ten mógłby zostać 

przeznaczony na zabudowę mieszkaniową, dawne budynki pofabryczne powinny zostać 

wykorzystane na  lofty oraz na usługi służące nowym mieszkańcom. Ponadto teren ten 

powinien zostać w większym stopniu wykorzystany przez branżę turystyczną. 

Obecnie budynki te często niszczeją, a jak zauważył jeden z przedsiębiorców czuć 

„oddech historii tutaj”.  

Należy również zauważyć, że część przedsiębiorców działających na terenie Bielnika 

docenia klimat jaki tam panuje, szczególnie ze względu na ceglane pofabryczne 

budynki, gdyż to wpisuje się w klimat ich działalności. Przykładem jest firma 

produkująca cegły, której „klienci są zachwyceni tym miejscem”.   

Istotne są przedsiębiorstwa związane z wytwarzaniem i obróbką materiałów 

lnianych, które nawiązują do tradycji dawnych zakładów i były tworzone przez 

                                                           
8 M. Twardzik, Sklepy dyskontowe w strukturze sieci handlowej w małych miastach w Polsce, 
SPACE−SOCIETY−ECONOMY ∙ 22 ∙ 2017 ∙ 7–22;  
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dawnych ich pracowników. Osoby te wykorzystały swoją wiedzę 

do kontynuowania dawnego dziedzictwa Żyrardowa. Są też inni przedsiębiorcy, 

którzy chcieli wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą materiałów, jego produkcji, obróbki 

i założyli sklep z odzieżą i wyrobami pończoszniczymi. Jeden z tych zakładów – fabryka 

wyrobów lnianych upadł 6-7 lat, kolejny zajmujący się wytwarzaniem lnianych tkanin w 

niedługim czasie zamierza zakończyć swoją działalność, firmy te współpracowały 

wcześniej ze sobą. Jednocześnie nie można dopuścić, aby tego typu działalność w 

ogóle zniknęła z Żyrardowa, gdyż może ona się wpisywać także w rozwój usług 

turystycznych.  Trzeba też zauważyć, że rośnie w coraz większym stopniu moda na 

dobrej jakości produkty, wytwarzane w Polsce, więc należałoby wykorzystać ten trend.  

Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na zwiększającą się liczbę turystów, co warto 

byłoby wykorzystać w kontekście podmiotów gospodarczych nawiązujących swoją 

działalnością do historii Żyrardowa i wcześniej istniejącego przemysłu lniarskiego, 

pończoszniczego. Rozwój turystyki zdaniem przedsiębiorców jest również istotny ze 

względu na plany dotyczące lotniska oraz powstający aquapark we Wręczy, czy też termy 

w Mszczonowie. Przedsiębiorcy wskazują również na potrzebę rozwoju usług kulturalnych 

np. zwiększenie oferty Muzeum Lniarstwa, co przyciągałoby nowych turystów. Usługi 

turystyczne są również istotne z tego względu, gdyż jak zauważył jeden z 

przedsiębiorców: „Nie zrobimy już produkcji, to jest teraz w Chinach, Indiach, w 

Niemczech się produkuje samochody. Postawmy na usługi”. W kontekście rozwoju 

turystyki przedsiębiorcy zwrócili uwagę nie tylko na niewystarczające usługi 

gastronomiczne, ale również na niedostatecznie rozwiniętą bazę noclegową. Turyści też 

nie mają możliwości kupienia nawet drobnej pamiątki z Żyrardowa.  

 

4.3. Pustostany na obszarze rewitalizacji  

Szczegółowa inwentaryzacja podmiotów gospodarczych i lokali użytkowych pozwoliła 

na identyfikację problemu związanego z występowaniem pustostanów. Na obszarze 

rewitalizacji zidentyfikowano 106 lokali (15% wszystkich lokali użytkowych), w których 

we wrześniu 2018 r. nie była prowadzona działalność handlowa bądź usługowa. 

Zdecydowaną większość z nich stanowią lokale prywatne. 12% lokali użytkowych to 

lokale należące do miejskiego zasobu komunalnego (13 lokali). 

Szczególna ich koncentracja występuje w południowej części terenu objętego analizą, 

wzdłuż ulicy POW oraz Mireckiego. Duża koncentracja wskazanych lokali może niepokoić, 

gdy są one nieużytkowane przez dłuższy czas. To zagadnienie, które może być 

szczególnie ważne w kontekście ulic, gdzie lokali użytkowych jest wiele np. ul. POW, 1 

Maja, Okrzei (Mapa 6). Duża liczba pustych lokali użytkowych może negatywnie wpływać 

na wizerunek całej przestrzeni, a brak ich wykorzystania przez dłuższy okres czasu może 

prowadzić do dużej degradacji pomieszczeń i większych barier (związanych np. z 

potrzebą kompleksowych remontów, odgrzybiania i odwilgocenia) przed ich ponownym 

włączeniem do użytku.  

Z drugiej strony występowanie pustostanów może być traktowane jako potencjał, który 

może pozwolić na ożywienie gospodarcze obszaru poprzez przyciągnięcie branż, 

działalności, które generować będą ruch klientów na wskazanym obszarze, bądź będą 

miejscem do realizacji różnych działań społeczno-gospodarczych inicjowanych przez 

stronę społeczną lub samorządową. Opracowanie odpowiedniego zestawu branż dla 

poszczególnych pustostanów wymaga dokładnych analiz, które pozwoliłyby na 
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opracowanie koncepcji gospodarowania lokalami użytkowymi. Jeden z przedsiębiorców  

stwierdził, że na ul. Okrzei (gdzie obecnie wskazuje się dużą liczbę pustostanów (11), 

które należą do prywatnych właścicieli) kiedyś zlokalizowanych było dużo małych 

sklepików, co znacznie zwiększało klimat tego miejsca. Na pewno jedną z branż, których 

brakuje są lokale gastronomiczne istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki.  

W przypadku lokali użytkowych należących do zasobu komunalnego, jedną z głównych 

barier związanych z ich udostępnieniem jest zły stan techniczny. Jak wskazała 

przedstawicielka Urzędu Miasta podczas wywiadu FGI - jest zainteresowanie lokalami 

użytkowymi, ludzie o nie pytają, ale nie wynajmują – barierą jest stan 

techniczny. Bardzo często są to lokale do generalnych remontów, więc małe jest 

zainteresowanie inwestowaniem swoich funduszy z perspektywą podpisania umowy 

najmu na 3 lata.  
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Mapa 6. Lokalizacja pustostanów na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, wrzesień 2018  
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Podsumowanie  

 Należy zauważyć, że punkty usługowe i handlowe oraz przemysłowe są 

rozproszone na obszarze rewitalizacji, przy czym ich koncentrację można 

zaobserwować w południowej części terenu objętego analizą. Ta sytuacja ma 

potwierdzenie w ocenie dostępności do usług i handlu dokonanej przez 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. To na co zwracają uwagę osoby mieszkające 

na obszarze to ewentualnie niewystarczająca liczba sklepów spożywczych 

(zarówno osiedlowych jak i dyskontów), piekarni, punktów ze świeżymi owocami i 

warzywami, a także niewystarczająco rozwinięte usługi gastronomiczne i 

rozrywkowe. Potwierdzają to przedsiębiorcy, których zdaniem na obszarze 

rewitalizacji w większym stopniu powinny rozwijać się usługi turystyczne i 

okołoturystyczne. 

 Warto zwrócić uwagę na ulice charakteryzujące się dużą koncentracją lokali 

handlowo-usługowych w parterach, ścisłą zabudową i łatwą dostępnością dla 

potencjalnych użytkowników z poziomu ulicy. Nie mniej jednak istotne jest 

zróżnicowanie branż na tych ulicach, a także ograniczenie działalności typu banki, 

sklepy sieciowe, które w mniejszym stopniu wpływają na ożywienie gospodarcze 

obszaru. 

 Na obszarze rewitalizacji funkcjonują przedsiębiorstwa nawiązujące do dziedzictwa 

historycznego i kulturowego Żyrardowa związane z produkcją lnu. Jest to istotny 

potencjał do wykorzystania, szczególnie w kontekście rozwoju usług 

turystycznych. Działa tu także przedsiębiorstwo produkujące cegłę, co także wiąże 

się z  charakterem XIX-wiecznej  osady fabrycznej i ceglanych domów 

mieszkalnych oraz zabudowań fabrycznych.   

 Przeprowadzona analiza pozwoliła również na stwierdzenie ryzyka zanikania usług 

rzemieślniczych na obszarze rewitalizacji. 

 Na obszarze rewitalizacji obserwuje się również występowanie podmiotów 

charakterystycznych dla obszarów zdegradowanych, gdzie zidentyfikowane zostały 

problemy społeczne. Głównie należą do nich lombardy oraz lokale udzielające 

pożyczek-chwilówek. Inne wskazywane branże niepożądane to sklepy 

monopolowe, a także sieciowe lokale usługowe i handlowe. 

 Na obszarze zlokalizowanych jest duża liczba pustostanów (106), co ma 

szczególnie negatywne znaczenie w przypadku ulic o potencjale handlowym. 

W przypadku miejskich lokali użytkowych jedną z głównych barier 

powstrzymujących przed wynajęciem jest ich zły stan techniczny.  
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5. Warunki prowadzenia działalność gospodarczej  na obszarze 

rewitalizacji 

Kolejnym krokiem mającym na celu pogłębienie analizy w sferze gospodarczej było 

poznanie opinii przedstawicieli funkcjonujących firm na temat miejsca prowadzenia 

działalności, kondycji prowadzonego biznesu oraz problemów towarzyszących tego typu 

działalności.  

5.1. Atrakcyjność obszaru rewitalizacji pod kątem prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Blisko dwie trzecie przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji 

wskazuje, że teren ten jest oceniany przez nich pozytywnie pod względem prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej (Wykres 6).  

 

Wykres 6. Ocena obszaru rewitalizacji pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. 

Odpowiedź na pytanie: Czy Pana (i) zdaniem najbliższa okolica jest atrakcyjnym miejscem do 

prowadzenia działalności gospodarczej?  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Analizując to pytanie w powiązaniu z konkretnymi miejscami, na których lokalizują się 

działalności respondentów, zauważono, że najbardziej zadowoleni z umiejscowienia 

swojego lokalu użytkowego są przedsiębiorcy z ulicy Mały Rynek i POW, gdzie wskazane 

zostały wyłączone odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Zadowolenie widać 

również wśród przedsiębiorców z ul. Okrzei, gdzie ponad 70% respondentów wskazało 

pozytywne odpowiedzi. Największy odsetek odpowiedzi wskazujących na mniejszą 

atrakcyjność obszaru dotyczyło ulic: Kościuszki i Mireckiego. 
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Mapa 7. Koncentracja odpowiedzi wskazujących na atrakcyjność okolicy jako miejsca prowadzenie działalności    

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r.
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Biorąc pod uwagę ogólny podział na handel i usługi można zauważyć, że w większym 

stopniu obszar rewitalizacji jest atrakcyjny gospodarczo dla przedstawicieli 

lokali usługowych (Tabela 4). Najbardziej pozytywnie pod kątem prowadzenia 

działalności gospodarczej obszar rewitalizacji oceniają przedsiębiorcy świadczący usługi 

związane z urodą, finansowe i doradcze oraz inne sklepy np. pasmanterie, kwiaciarnie. 

Obszar rewitalizacji negatywnie pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej 

oceniany jest przede wszystkim przez sklepy spożywcze oraz apteki i sklepy z artykułami 

medycznymi.  

Tabela 4. Ocena atrakcyjności obszaru rewitalizacji pod kątem prowadzenia działalności 

gospodarczej w podziale na branże 

Branża 
zdecydowani

e nie 

raczej 

nie 

ani tak, 

ani nie 

raczej 

tak 

zdecydowani

e tak 

sklepy spożywcze 17% 33% 17% 17% 17% 

inne sklepy 0% 0% 10% 50% 40% 

sklepy wielobranżowe 0% 33% 33% 0% 33% 

sklepy z odzieżą, obuwiem 0% 36% 18% 36% 9% 

sklepy ze sprzętem RTV, 
AGH, meblami 

25% 0% 25% 50% 0% 

sklepy z artykułami 
medycznymi –  
apteki, sklepy medyczne 

20% 20% 20% 40% 0% 

usługi gastronomiczne i 
rozrywkowe 

0% 33% 17% 33% 17% 

usługi rzemieślnicze  20% 10% 20% 20% 30% 

inne usługi 0% 10% 20% 40% 30% 

usługi związane z urodą 0% 14% 0% 71% 14% 

usługi finansowe i doradcze 4% 8% 4% 54% 29% 

usługi zdrowotne 0% 20% 20% 40% 20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Najczęściej wskazywane czynniki, dotyczące atrakcyjności, związane były z położeniem 

lokalu - w centrum miasta, blisko targowiska, blisko obiektów użyteczności publicznej, 

takich jak urzędy, sąd, stacja PKP. Z tym związany był kolejny czynnik, czyli duży ruch 

pieszy, który przekłada się na liczbę odwiedzin klientów. Na te aspekty najczęściej 

zwracali uwagę przedsiębiorcy z ul. 1 Maja (w większym stopniu nr 1-31) i Okrzei (przede 

wszystkim nr 1-30). Dla przedsiębiorców z ul. POW, Partyzantów, Wysockiego i obszaru: 

ul. Narutowicza/Jana Pawła II/ Kościuszki/ Łukasińskiego/Mireckiego są to jedyne 

czynniki, które świadczą o atrakcyjności tego obszaru. Niektórzy przedsiębiorcy zwrócili 

uwagę na atrakcyjność okolicy rozumianą jako odremontowane budynki, zadbane 

przestrzenie – te czynniki są ważne dla respondentów z ul. 1 Maja 1-31, ul. Mały Rynek i 

Okrzei 1-30.  
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Pozytywnie do oceny prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji 

odnosili się również w większości przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzono wywiady 

indywidualne. Oni także wskazywali na korzystne położenie lokalu – w centralnej części 

miasta, w przestrzeni, która jest często odwiedzana przez mieszkańców. Przedstawiciele 

branży gastronomicznej zauważali atrakcyjność turystyczną obszaru, dużą liczbę 

obiektów zabytkowych, które sprawiają, że coraz większa liczba turystów korzysta z ich 

usług. Jest to niewątpliwie możliwy do wykorzystania potencjał, który wymaga 

skoordynowanych działań różnych podmiotów – zarówno publicznych jak i prywatnych 

związanych np. z utworzeniem lokalnych produktów turystycznych opartych 

na historycznym dziedzictwie.  

Negatywne opinie dotyczące usytuowania firmy na obszarze rewitalizacji pojawiały się 

jedynie wśród firm zlokalizowanych na Bielniku. Część przedsiębiorców ocenia ten teren 

jako zaniedbany, którego potencjał nie jest wykorzystywany. Przez zły stan ludzie nie 

mają jak tam dotrzeć, droga jest zabłocona, nierówna. Jest tam tez niebezpiecznie. 

Droga, do niektórych firm nie jest odśnieżana w zimę (droga miejska) – dotarcie to 

miejsca pracy jest utrudnione.  

Zarówno podczas realizacji badania kwestionariuszowego jak i wywiadów 

z przedsiębiorcami pytano także o główne problemy utrudniające prowadzenie 

działalności gospodarczej.  

Jako czynniki utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej badani przedsiębiorcy 

wskazywali przede wszystkim: niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych (31% 

odpowiedzi), istniejącą konkurencję ze strony dużych firm i sieci handlowych 

(28% odpowiedzi), niskie poczucie bezpieczeństwa w okolicy oraz brak preferencyjnych 

warunków najmu czy niedostateczną promocję lokalnych działalności gospodarczych, 

a także niski poziom estetyki przestrzeni wokół lokalu – elementy, na które wskazywał co 

piąty pytany (Wykres 7.).  
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Wykres 7. Czynniki utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Analizując bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej pod względem 

reprezentowanej branży należy zauważyć, że w przypadku sklepów jest kilka 

równoważnych czynników tj. konkurencja ze strony dużych firm, sieci handlowych, brak 

preferencyjnych warunków np. najmu lokalu od miasta dla lokalnych przedsiębiorców, 

niski poziom estetyki wokół lokalu negatywnie wpływający na zainteresowanie 

potencjalnych klientów, niskie poczucie bezpieczeństwa wokół lokalu użytkowego. Ten 

ostatni czynnik ma również potwierdzenie w przeprowadzonych wywiadach IDI – dwóch 

przedstawicieli branży handlowej wskazało, że w przeszłości ich lokale zostały 

okradzione.  

Przedstawiciele usług gastronomicznych wskazują na niedostateczną promocję lokalnych 

przedsiębiorców, niedostosowane zasoby ludzkie do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz 

niskie poczucie bezpieczeństwa wokół lokalu użytkowego. 

W przypadku usług rzemieślniczych, zdrowotnych, związanych z urodą oraz finansowych 

najwięcej osób wskazało problemy związane z niewystarczającą liczbą miejsc 

parkingowych wokół lokalu. Dodatkowo zgłaszano problemy związane ze złym stanem 

technicznym budynków i wysokim kosztem czynszu.   

W przypadku pozostałych usług największym utrudnieniem jest brak preferencyjnych 

warunków np. najmu lokalu od miasta dla lokalnych przedsiębiorców. 
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Tabela 5. Czynniki utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji w odniesieniu do branży9 

Branża 

Konkurenc
ja ze 

strony 
dużych 

firm, sieci 
handlowyc

h 

Niedostate
czna 

promocja 
lokalnych 
przedsiębi

orców 

Utrudniony 
dostęp do 

lokali 
użytkowyc

h, 
trudności z 

ich 
wynajęcie

m 

Niedostoso
wane 

zasoby 
ludzkie do 

potrzeb 
lokalnego 

rynku 
pracy 

Niewystarc
zająca 

oferta w 
zakresie 

doradztwa  

Polityka 
miasta w 
zakresie 

ulg i opłat 
lokalnych 

Brak 
preferency

jnych 
warunków 
np. najmu 
lokalu od 

miasta dla 
lokalnych 
przedsiębi

orców 

Niski 
poziom 
estetyki 
wokół 
lokalu  

Niskie 
poczucie 

bezpieczeńs
twa wokół 

lokalu 
użytkowego 

Inne 
problemy10 

Nic mi nie 
utrudnia 

prowadzen
ia 

działalnośc
i 

gospodarc
zej 

sklepy 
spożywcz
e 

50% 17% 0% 17% 17% 17% 50% 50% 50% 50% 0% 

sklepy 
wielobran
żowe 

33% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 33% 33% 0% 

sklepy z 
odzieżą, 
obuwiem 

36% 27% 9% 9% 0% 9% 9% 27% 27% 45% 0% 

sklepy ze 
sprzętem 
RTV, 
AGH, 
meblami 

100% 50% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 75% 25% 0% 

sklepy z 
artykuła
mi 
medyczn
ymi - 
apteki, 
sklepy 
medyczn

80% 40% 0% 0% 0% 20% 40% 0% 40% 0% 20% 

                                                           
9 Możliwy wielokrotny wybór odpowiedzi - % nie sumują się do 100 
10

 Wskazania  dotyczyły: niewystarczającej liczby miejsc parkingowych, złego stanu technicznego lokali, utrudniony dostęp do lokali użytkowych, problem z ich wynajęciem, 

niewystarczające wsparcie ze strony miasta, kradzieże, wysoki czynsz, przepisy podatkowe, wysokie składki ZUS 
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Branża 

Konkurenc
ja ze 

strony 
dużych 

firm, sieci 
handlowyc

h 

Niedostate
czna 

promocja 
lokalnych 
przedsiębi

orców 

Utrudniony 
dostęp do 

lokali 
użytkowyc

h, 
trudności z 

ich 
wynajęcie

m 

Niedostoso
wane 

zasoby 
ludzkie do 

potrzeb 
lokalnego 

rynku 
pracy 

Niewystarc
zająca 

oferta w 
zakresie 

doradztwa  

Polityka 
miasta w 
zakresie 

ulg i opłat 
lokalnych 

Brak 
preferency

jnych 
warunków 
np. najmu 
lokalu od 

miasta dla 
lokalnych 
przedsiębi

orców 

Niski 
poziom 
estetyki 
wokół 
lokalu  

Niskie 
poczucie 

bezpieczeńs
twa wokół 

lokalu 
użytkowego 

Inne 
problemy10 

Nic mi nie 
utrudnia 

prowadzen
ia 

działalnośc
i 

gospodarc
zej 

e 

inne 
sklepy 

20% 0% 10% 0% 0% 20% 10% 20% 10% 40% 10% 

usługi 
gastrono
miczne i 
rozrywko
we 

17% 50% 17% 50% 17% 33% 0% 33% 50% 33% 0% 

usługi 
rzemieśln
icze  

20% 0% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 60% 0% 

usługi 
związane 
z urodą 

14% 29% 14% 0% 14% 14% 14% 14% 0% 29% 0% 

usługi 
finansow
e i 
doradcze 

13% 17% 8% 0% 8% 4% 25% 13% 8% 50% 4% 

usługi 
zdrowotn
e 

0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 

inne 
usługi 

30% 20% 20% 10% 10% 20% 40% 30% 30% 20% 10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 
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5.2. Ocena użytkowanego lokalu usługowego/handlowego 

Przedsiębiorców poproszono w badaniu PAPI o ocenę pod różnymi względami lokalu 

użytkowego, z którego korzystają (Tabela 6). Najlepiej ocenianym aspektem jest jego 

położenie w obrębie miasta. Z faktu tego zadowolonych jest 79% badanych 

przedsiębiorców, co trzeci z nich (33% respondentów) ocenia ten aspekt bardzo dobrze. 

Jedynie 5% odpowiedzi jest negatywnych w tym zakresie. Większość pozytywnych 

odpowiedzi (powyżej 60%) została również wskazana w przypadku usytuowania lokalu 

w budynku. W największym stopniu negatywnie oceniona została dostępność do miejsc 

parkingowych, 73% badanych wskazało na odpowiedzi „bardzo źle” i „raczej źle”. 

W przypadku tej kategorii, jedynie 16% odpowiedzi jest pozytywnych.  

Tabela 6. Ocena lokalu użytkowego  

Oceniany aspekt 
Bardzo 

źle 

Raczej 

źle 

Ani źle, 

ani 
dobrze 

Raczej 

dobrze 

Bardzo 

dobrze 

Trudno 

powiedzi
eć 

Poziom kosztów 
związanych z 
czynszem  

9%(9) 11%(11) 38%(38) 26%(26) 8%(8) 8%(8) 

Położenie lokalu w 
obrębie miasta 

0% 5%(5) 15%(15) 46%(46) 33%(33) 2%(2) 

Usytuowanie lokalu w 
budynku  

1%(1) 4%(4) 17%(17) 30%(30) 33%(33) 2%(2) 

Łatwość dojazdu do 
lokalu środkami 
komunikacji publicznej  

5%(5) 19%(19) 21%(21) 30%(30) 22%(22) 4%(4) 

Dostępność miejsc 

parkingowych 

54%(55) 19%(19) 10%(10) 11%(11) 5%(5) 1%(1) 

Dostępność lokalu dla 
osób 

niepełnosprawnych 

17%(17) 27%(27) 18%(38) 22%(22) 16%(16) 1%(1) 

Stan techniczny 
budynku  

9%(9) 15%(15) 35%(35) 22%(22) 19%(19) 1%(1) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Najgorzej poziom kosztów związanych z czynszem oceniają przedstawiciele sklepów 

spożywczych oraz sklepów z artykułami medycznymi. Ponad połowa respondentów z tej 

grupy wskazała, że ocenia ten czynnik źle lub bardzo źle. Po drugiej stronie są 

przedsiębiorcy, którzy dobrze oceniają koszty czynszu. Do tej kategorii należy zaliczyć 

przedsiębiorców reprezentujących usługi rzemieślnicze i związane z urodą, wśród których 

ponad 50% oceniło ten aspekt raczej dobrze i bardzo dobrze.  

Tabela 7. Ocena poziomu  kosztów związanych z czynszem 

Branża 
bardzo 

źle 
raczej 

źle 

ani żle, 
ani 

dobrze 

raczej 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

trudno 
powied

zieć 

sklepy spożywcze 50% 17% 17% 0% 0% 17% 

inne sklepy 10% 20% 30% 30% 10% 0% 

sklepy wielobranżowe 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

sklepy z odzieżą, obuwiem 18% 18% 36% 9% 18% 0% 

sklepy ze sprzętem RTV, AGH, 
meblami 

0% 50% 25% 25% 0% 0% 
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Branża 
bardzo 

źle 
raczej 

źle 

ani żle, 
ani 

dobrze 

raczej 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

trudno 
powied

zieć 

sklepy z artykułami medycznymi 
- apteki, sklepy medyczne 

40% 20% 0% 0% 0% 40% 

usługi gastronomiczne i 

rozrywkowe 

33% 0% 33% 33% 0% 0% 

usługi rzemieślnicze  0% 0% 40% 50% 0% 10% 

inne usługi 0% 10% 60% 20% 0% 10% 

usługi związane z urodą 0% 0% 43% 43% 14% 0% 

usługi finansowe i doradcze 0% 4% 38% 29% 17% 13% 

usługi zdrowotne 0% 20% 40% 40% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Warto zaznaczyć, że najgorzej oceniają poziom kosztów związanych z czynszem 

przedsiębiorcy wynajmujący bądź dzierżawiący lokal należący do zasobów miasta. 50% 

wskazuje w tym przypadku na ocenę „bardzo źle” i „raczej źle” (Tabela 8.).  

Tabela 8. Ocena poziomu  kosztów związanych z czynszem w podziale na status lokalu 

Status lokalu, 
w którym 

prowadzona jest 
działalność 

Bardzo źle 
raczej 

źle 

ani 
żle, 
ani 

dobrze 

raczej 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

trudno 
powiedzieć 

lokal własnościowy 10% 10% 20% 30% 10% 20% 

wynajmowany/ 
dzierżawiony z 
zasobów miasta 

22% 28% 11% 22% 17% 0% 

lokal wynajmowany/ 

dzierżawiony od 
osoby prywatnej lub 
innego podmiotu 
gospodarczego   

6% 7% 47% 26% 6% 8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Najbardziej zadowoleni z lokalizacji swojego lokalu użytkowego są przedsiębiorcy 

z ul. Okrzei (w szczególności odcinka od nr 30 do 51), a także POW i ul. Mały Rynek. 

Respondenci z tych ulic wskazali wyłącznie odpowiedzi „raczej dobrze” i „bardzo dobrze”. 

Analizując te wskazania, obecna lokalizacja najmniej odpowiada przedsiębiorcom 

z ul. Wysockiego, gdzie 40% oceniło ją raczej źle. 
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Mapa 8. Koncentracja odpowiedzi wskazujących na zadowolenie lub niezadowolenie z umiejscowienia lokalu w obrębie miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 
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Dobrze oceniany jest czynnik związany z usytuowaniem lokalu w budynku (63% 

pozytywnych odpowiedzi, przy 5% negatywnych). Należy stwierdzić, że w niewielkim 

stopniu przedstawiciele branży handlowej gorzej oceniają usytuowanie lokalu w budynku  

niż przedstawiciele usług– najwięcej respondentów wskazało odpowiedzi „raczej źle” i 

 „zdecydowanie źle” w kategorii sklepy wielobranżowe oraz sklepy ze sprzętem RTV, 

AGD, meblami (Tabela 9).  

Tabela 9.  Ocena czynnika – usytuowanie lokalu  w budynku  - w  ogólnym podziale na branże 

 
bardzo 

źle 
raczej 

źle 

ani żle, 
ani 

dobrze 

raczej 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

trudno 
powiedzieć 

sklepy spożywcze 0% 0% 17% 33% 50% 0% 

inne sklepy 0% 0% 10% 30% 50% 10% 

sklepy wielobranżowe 0% 33% 33% 33% 0% 0% 

sklepy z odzieżą, obuwiem 9% 0% 9% 45% 36% 0% 

sklepy ze sprzętem RTV, AGH, 
meblami 

0% 25% 0% 50% 25% 0% 

sklepy z artykułami 
medycznymi - apteki, sklepy 
medyczne 

0% 20% 0% 20% 40% 20% 

usługi gastronomiczne i 
rozrywkowe 

0% 0% 0% 67% 33% 0% 

usługi rzemieślnicze  0% 0% 40% 40% 20% 0% 

inne usługi 0% 0% 22% 33% 44% 0% 

usługi związane z urodą 0% 0% 14% 57% 29% 0% 

usługi finansowe i doradcze 0% 4% 17% 54% 25% 0% 

usługi zdrowotne 0% 0% 40% 20% 40% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Kolejny najwyżej oceniany czynniki, czyli łatwość dojazdu środkami komunikacji 

publicznej, związany jest z konkretną lokalizacją lokalu (Mapa 9). Ogólnie otrzymał on 

55% pozytywnych odpowiedzi, przy 24% negatywnych stwierdzeń. Najlepiej  ten aspekt 

oceniany jest przez przedsiębiorców mających swoje siedziby przy ul. POW (100% 

odpowiedzi „bardzo dobrze”), następnie ul. Okrzei nr 47-51 oraz ul. 1 Maja. Łatwość 

dojazdu do lokalu środkami komunikacji publicznej najgorzej została oceniona przez 

przedstawicieli al. Partyzantów i ul. Wysockiego (w obu przypadkach – 60% 

respondentów wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie” i „raczej nie”), ale jednocześnie 

40% oceniło ją jako dobrą bądź bardzo dobrą, więc stwierdzenia te równoważą się.   

 

 



44 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Mapa 9. Koncentracja odpowiedzi wskazujących na  pozytywną bądź negatywną ocenę łatwości dojazdu do lokalu środkami komunikacji publicznej 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 
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Najgorzej ocenianym aspektem związanym z wykorzystywanym lokalem użytkowym jest 

dostępność miejsc parkingowych. 73% badanych oceniła negatywnie dostępność miejsc 

parkingowych. Ponad połowa biorących udział w badaniu przedsiębiorców oceniła ten 

aspekt bardzo źle (54%). 16% badanych odniosła się pozytywnie do dostępności miejsc 

parkingowych. 5% ocenia dostępność bardzo dobrze.  

Dostępność  do miejsc parkingowych najlepiej jest oceniana przez przedsiębiorców, 

których lokale zlokalizowane są przy ul. Mały Rynek (67% odpowiedzi „zdecydowanie 

dobrze” i „raczej dobrze”). W przypadku odpowiedzi – „zdecydowanie źle” i „raczej źle” – 

najwięcej wskazań dotyczyło przedsiębiorców z al. Partyzantów i ul. Wysockiego (100% 

wskazań). Prawie 90% respondentów  z obszaru objętego ulicami: ul. Narutowicza/Jana 

Pawła II/Kościuszki/Łukasińskiego/Mireckiego również negatywnie oceniło ten aspekt, 

podobna wartość – 88% dotyczyła przedsiębiorców z ul. Okrzei nr 1-30 (Mapa 10.).  

Podczas wywiadów IDI przedsiębiorcy również wskazywali na problem braku miejsc 

parkingowych. Istniejące przestrzenie, w których możliwe jest pozostawienie pojazdu 

są zajmowane często przez wiele godzin przez te same osoby. Brak rotacji przy 

korzystaniu z miejsc parkingowych powoduje, że potencjalni klienci zniechęceni 

szukaniem miejsca parkingowego wybierają inne lokale handlowe bądź usługowe. 

Podkreślano, że problem ten nasila się w czasie, szczególnie w okolicach dworca PKP, 

gdzie wielu mieszkańców miasta zostawia samochody i podróżuje pociągiem do 

Warszawy do pracy. Wielu przedsiębiorców uważa, że wprowadzenie stref czasowego 

bądź płatnego parkowania zmniejszyłoby wskazaną niedogodność. Podobne odczucia 

mieli uczestnicy Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, którzy również zwrócili uwagę na 

brak miejsc parkingowych wokół PKP ze względu na dojeżdżających, a także 

pozostawianie samochodów przez mieszkańców przy lokalach usługowych na cały dzień.   
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Mapa 10. Koncentracja odpowiedzi wskazujących na  pozytywną bądź negatywną ocenę dostępności do miejsc parkingowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 
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Wśród negatywnych odpowiedzi przeważają także te związane z oceną 

dostępności lokalu dla osób niepełnosprawnych – ograniczonych ruchowo. 

Na znaczące utrudnienia w dostępie do lokalu wskazuje 44% badanych. 38% 

ankietowanych dostępność dla ograniczonych ruchowo ocenia pozytywnie.  

Najgorzej ten aspekt oceniają przedsiębiorcy prowadzący sklepy ze sprzętem RTV, AGD, 

meblami oraz świadczący usługi gastronomiczne, rozrywkowe bądź rzemieślnicze 

(powyżej 60% negatywnych wskazań).  W przypadku odpowiedzi „raczej dobrze” i 

„bardzo dobrze” najwięcej wskazań dotyczyło sklepów z usługami medycznymi, 

podmiotów świadczących usługi zdrowotne i inne usługi np. łączności, komunikacyjne 

(Tabela 10). Największy problem z zapewnieniem dostępności lokali dla osób 

niepełnosprawnych bądź osób z wózkami dziecięcymi mają przedsiębiorcy 

prowadzący swoją działalność w obiektach zabytkowych – na tę kwestię zwrócił 

uwagę jeden z przedsiębiorców biorących udział w wywiadzie IDI, prowadzący lokal 

gastronomiczny w budynku zabytkowym. Wyposażenie zabytkowych budynków 

w podjazdy, często jest niemożliwe ze względu na strukturę lokalu i uwarunkowania 

ochrony konserwatorskiej.  

Tabela 10. Ocena czynnika –dostępność lokalu dla osób niepełnosprawnych - w  ogólnym podziale 

na branże 

 Bardz
o źle 

racz
ej źle 

ani żle, 
ani 
dobrze 

raczej 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

trudno 
powiedzie
ć  

sklepy spożywcze 17% 33% 17% 33% 0% 0% 

inne sklepy 10% 20% 20% 10% 40% 0% 

sklepy wielobranżowe 0% 33% 67% 0% 0% 0% 

sklepy z odzieżą, obuwiem 18% 9% 18% 45% 9% 0% 

sklepy ze sprzętem RTV, AGD, 
meblami 

25% 50% 0% 0% 25% 0% 

sklepy z artykułami medycznymi 
- apteki, sklepy medyczne 

20% 0% 0% 20% 40% 20% 

usługi gastronomiczne i 
rozrywkowe 

50% 17% 0% 33% 0% 0% 

usługi rzemieślnicze  20% 50% 20% 10% 0% 0% 

inne usługi 22% 22% 0% 44% 22% 0% 

usługi związane z urodą 14% 43% 29% 14% 0% 0% 

usługi finansowe i doradcze 13% 29% 25% 17% 17% 0% 

usługi zdrowotne 0% 20% 20% 20% 40% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Stan techniczny budynku oceniany jest negatywnie przez blisko co czwartego 

ankietowanego przedsiębiorcę (24%). Pozytywnych odpowiedzi w tym zakresie udzielił 

natomiast co piąty badany przedsiębiorca (20%) (Tabela 6). Najgorzej stan techniczny 

budynków oceniany jest przez przedsiębiorców z ul. Partyzantów (80% odpowiedzi 

„raczej źle”) oraz ul. POW (66% odpowiedzi „zdecydowanie źle” i „raczej źle”). Najlepiej 

ten aspekt oceniony został przez respondentów z ul. Okrzei 47 - 51 – 57% badanych 

zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze oceniło ten czynnik. Połowa badanych z ul. 1 

Maja 1 – 31 również pozytywnie odniosła się do tego aspektu (Mapa 11). W podziale na 

branże najgorzej stan techniczny budynku ocenili przedsiębiorcy prowadzący sklepy 
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spożywcze, sklepy z artykułami RTV AGD i meblowe oraz świadczący usługi 

rzemieślnicze. 
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Mapa 11. Koncentracja odpowiedzi wskazujących na  pozytywną bądź negatywną ocenę stanu technicznego budynku, w którym posiadają lokal, w którym prowadzą działalność  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 
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Blisko 40% przedsiębiorców wynajmujących lokal z zasobów miasta ocenia źle 

stan techniczny budynku, w którym się on znajduje. Jest to wynik wyższy o prawie 

10 pkt procentowych od oceny osób posiadających lokal na własność.  

Tabela 11. Ocena stanu technicznego budynku - w podziale na status lokalu 

Status własnościowy 
bardzo 

źle 
raczej 

źle 

ani źle, 
ani 

dobrze 

raczej 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

trudno 
powied

zieć 

lokal własnościowy 10% 20% 40% 30% 0% 0% 

lokal wynajmowany/ 
dzierżawiony z zasobów miasta 

22% 17% 33% 22% 6% 0% 

lokal wynajmowany/ 
dzierżawiony od osoby 
prywatnej lub innego podmiotu 
gospodarczego   

5% 14% 34% 21% 25% 1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Na uwagę zwraca również duża liczba wyśrodkowanych odpowiedzi dotyczących stawek 

czynszu oraz stanu technicznego budynku. Ani dobrze, ani źle poziom kosztów 

związanych z czynszem oceniło 38% badanych, a stan techniczny budynku 35% (Tabela 

6). Przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzono wywiady indywidualne zwracali uwagę na 

zły stan infrastruktury technicznej w pobliżu lokalu. Zauważali oni dawno 

nieremontowane chodniki, które szczególnie w okresie zimowym sprawiają klientom 

trudności w dotarciu do lokalu. Przedstawiciele podmiotów gospodarczych 

zlokalizowanych na Bielniku zaznaczali, że konieczne jest uporządkowanie przestrzeni w 

ich najbliższej okolicy, remont ulic K.Dittricha, Bielnikowej i Przemysłowej. Aktualny 

wygląd tego terenu odstrasza potencjalnych klientów, opuszczone budynki oraz 

niedostateczne oświetlenie okolicy powodują brak poczucia bezpieczeństwa podczas 

korzystania z przestrzeni (Zdjęcia 1-4).  
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Zdjęcie 1. Widok terenu Bielnika – w stronę 

ul. Bielnikowej 

Źródło: opracowanie własne, styczeń 2019 r. 

 

 

   Zdjęcie 2. Ulica Bielnikowa 

Źródło: opracowanie własne, styczeń 2019 r. 

 

 

Zdjęcie 3. Widok terenu Bielnika – w stronę ul. 

 K.Dittricha  

Źródło: opracowanie własne, styczeń 2019 r. 

 

 

  Zdjęcie 4. Ulica K. Dittricha   

   Źródło: opracowanie własne, styczeń 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

5.3. Warunki korzystania z lokalu użytkowego komunalnego 

Na prowadzoną działalność wpływ ma także status posiadanego lokalu użytkowego. 

Zdecydowana większość (90%) respondentów badania korzysta z lokalu 

wynajmowanego, w tym 18% stanowią przedsiębiorcy korzystający z lokali miejskich 

(Wykres 8).   

 

Wykres 8. Status własnościowy lokali, w którym prowadzona jest działalność  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Połowa respondentów, która wynajęła lokal od miasta wskazała, że  zdecydowała się 

ze względu na dobre położenie lokalizacyjne, 19% odpowiedziało, że nie miało innego 

wyboru. Pojedyncze odpowiedzi wskazywały na brak konkurencji w danym miejscu, 

przejęcie lokalu po rodzicach, niski czynsz.  

Niespełna co drugi z uczestniczących w badaniu (39%) przedsiębiorców jest zadowolony 

z warunków, na jakich może korzystać z lokalu. Niewiele mniejszy odsetek badanych 

(blisko 30%) jest przeciwnego zdania – nie są zadowoleni z warunków, na 

jakich mogą korzystać z lokalu. Zauważalna jest duża liczba respondentów, która ani 

nie jest zadowolona ani nie jest niezadowolona z warunków korzystania z lokalu – 

odpowiedzi takiej udzielił mniej więcej co trzeci badany (33%) (Wykres 9.). 
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Wykres 9. Poziom zadowolenia z warunków korzystania z lokalu. Odpowiedź na pytanie: „Czy jest 

Pan (i) zadowolony (a) z warunków korzystania przez Pana(ią) z lokalu biorąc pod uwagę specyfikę 

prowadzonej działalności?”  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=17) 11 , listopad 2018 r. 

Należy zauważyć, że zdecydowanie więcej przedstawicieli branży usługowej jest 

zadowolonych z warunków korzystania z lokalu miejskiego. Ponad 60% respondentów tej 

branży wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” i „raczej tak” odpowiadając na pytanie: 

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z warunków korzystania przez Pana(ią) z lokalu biorąc pod 

uwagę specyfikę prowadzonej działalności? W przypadku branży handlowej żaden 

z respondentów nie wskazał odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 13% udzieliło odpowiedzi 

„raczej tak”. Jednocześnie większy odsetek negatywnych odpowiedzi -38% oddanych 

zostało przez branżę handlową (w porównaniu do 20% przedstawicieli usług) (Wykres 

10).  

                                                           
11 Odpowiedzi udzieliły osoby, które wynajmują/dzierżawią lokal należący do zasobów miasta  
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Wykres 10. Poziom zadowolenia z warunków korzystania z lokalu miejskiego w ogólnym podziale 

na branże 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 17)12, listopad 2018 r. 

Wśród pożądanych zmian dotyczących warunków korzystania z lokalu przeważają 

odpowiedzi dotyczące obniżenia stawki czynszu oraz poprawy warunków technicznych 

lokalu lub budynku, w którym znajduje się lokal – przede wszystkim podłączenia 

budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Odpowiedzi inne dotyczą możliwości 

wykupu lokalu i zapewnienia miejsc parkingowych przy lokalu.  

                                                           
12 Odpowiedzi udzieliły osoby, które wynajmują/dzierżawią lokal należący do zasobów miasta 
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Wykres 11. Zmiany konieczne do wprowadzenia w użytkowanym lokalu miejskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 17)13, listopad 2018 r. 

Zmiany konieczne do wprowadzenia częściej wskazywane były przez przedsiębiorców 

reprezentujących branże handlową (Wykres 12.). Najwięcej przedstawicieli handlu, 

którzy odpowiedzieli na to pytanie, wskazało na konieczności remontów budynków, co 

wiąże się z pytaniem dotyczącym działań ze strony Miasta mogących mieć wpływ na 

rozwój lub rozszerzenie działalności na obszarze rewitalizacji, gdzie również branża 

handlowa w dużo większym stopniu wskazała na dotacje na remonty budynków, w 

których znajdują  się lokale  użytkowe. Wśród odpowiedzi udzielonych na to pytanie 

przez przedstawicieli branży usługowej powtórzyły się te dotyczące podłączenia lokalu  do 

miejskiej sieci ciepłowniczej. Odpowiedź w kategorii inne w przypadku usług dotyczyła 

                                                           
13 Jw. 
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jak wyżej możliwości wykupu lokalu i zapewnienia miejsc parkingowego przy lokalu. 

 

Wykres 12. Zmiany konieczne do wprowadzenia w użytkowanym lokalu miejskim w ogólnym 

podziale na branże 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 17)14, listopad 2018 r. 

Pożądane zmiany zostały wskazane przez przedstawicieli przedsiębiorców, których lokale 

są zlokalizowane przy ul. 1 Maja, POW, Okrzei nr 47-51. Respondenci ze wszystkich 

wymienionych ulic, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie wskazali na obniżenie  

wysokości czynszu.  Dla przedstawicieli ul. 1 Maja istotna jest także instalacja ogrzewania 

oraz remont budynku. Respondenci z ul. Okrzei w równym stopniu wskazali na instalację 

ogrzewania i obniżenia wysokości czynszu.  

                                                           
14 Odpowiedzi udzieliły osoby, które wynajmują/dzierżawią lokal należący do zasobów miasta 
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Wykres 13. Zmiany konieczne do wprowadzenia w użytkowanym lokalu miejskim w ogólnym 

podziale na lokalizację  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 17)15, listopad 2018 r. 

Przedsiębiorcy zwracają również uwagę, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby ich 

umową i lokalem zajmowała się jedna osoba po stronie administracji, tak aby 

bezpośrednio mogli się do niej zwrócić w razie pytań, problemów.  

                                                           
15 Odpowiedzi udzieliły osoby, które wynajmują/dzierżawią lokal należący do zasobów miasta 
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5.4. Czynniki mogące wpływać na zwiększenie atrakcyjności obszaru 

rewitalizacji  

Ważnym aspektem poruszanym przez przedsiębiorców podczas rozmów były trudności 

w kontakcie z instytucjami miejskimi oraz zarządcami nieruchomości. Brak 

przekazywanych informacji o prowadzonych działaniach w najbliższej okolicy np. 

o remontach ulic, chodników w pobliżu lokalu, które często utrudniają przez kilka 

miesięcy funkcjonowanie lokalu. Niebranie pod uwagę zgłaszanych wniosków, 

pomysłów zniechęca osoby prowadzące działalność do angażowania się w życie 

miasta. Jak wskazuje jeden z przedsiębiorców: „Nikt o nas nie pomyślał przy tej 

rewitalizacji, nikt nawet słowa z nami nie zamienił”. Podczas rozmów 

przedsiębiorcy wielokrotnie wskazywali na niedostateczne zainteresowanie ich losem 

władz miasta, niechęć do promocji ich działalności, a także brak możliwości podjęcia 

współpracy. Często podkreślano, że przeprowadzane wywiady były pierwszą próbą miasta 

dowiedzenia się jaka jest ich sytuacja, jakie są ich problemy.  

To właśnie lepsza promocja miasta i obszaru rewitalizacji jest widziana przez 

większość rozmówców jako impuls, który mógłby pozwolić na rozwój gospodarczy tego 

terenu. Część firm poprzez swoją działalność czy też wystrój lokalu nawiązuje 

do dziedzictwa Żyrardowa – jego tradycji lniarskich, historii, charakterystycznych 

„czerwonych cegieł”. Przedsiębiorcy mają poczucie, iż ich starania o zachowanie 

lokalnej tożsamości nie są doceniane przez miasto, nikt nie starał się 

wypracować programu promocji ich działalności, która pomogłaby przyciągnąć do 

miasta turystów i sprawić, że będą pojawiały się kolejne punkty usługowe, handlowe 

bądź produkcyjne nawiązujące do specyfiki Żyrardowa. Zdaniem jednego z rozmówców 

„wszystkie zabytkowe, klimatyczne miejsca powinny tworzyć całość - stanowić 

ofertę dla turystów i być dumą dla mieszkańców”.  

Podkreślano także, że obecnie nie ma współpracy pomiędzy różnymi 

podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, wspierają i polecają siebie 

nawzajem tylko te firmy, których właściciele znają się prywatnie. Potrzebę takiej 

współpracy widzą przede wszystkim osoby prowadzące działalność w zakresie 

gastronomii i tylko w tym aspekcie zauważa się zalążki tej współpracy (polecanie lokali 

nawzajem).  Na potrzebę wspólnej promocji zwracają również uwagę firmy 

produkcyjne, tak aby nawiązywała ona do ich branży, a jednocześnie tradycji (np. 

wykorzystanie jako elementu promocyjnego czerwonej cegły, wyrobów lniarskich itp.).  

Wielu przedsiębiorców wskazywało, że powołanie pełnomocnika ds. rozwoju 

przedsiębiorczości byłoby dobrym pomysłem wspierającym ich działania. 

Podkreślali oni jednak, że nie powinien być to urzędnik, który nie ma pełnej wiedzy 

i świadomości na temat problemów, z jakimi borykają się osoby prowadzące działalność. 

Jego rola jest widziana szczególnie przy promocji miasta i działań przedsiębiorców, 

a także jako pośrednika w kontakcie z miastem – jego władzami, Urzędem Miasta 

i jednostkami organizacyjnymi.  Pełnomocnik mógłby również stanowić wsparcie dla 

osób, które chcą założyć swoją działalność. Część przedsiębiorców obawia się 

również, że prawo pierwokupu, które związane jest z uchwaleniem obszaru 

rewitalizacji będzie powodowało wydłużenie procesu inwestycyjnego, dlatego 

rolą pełnomocnika mogłoby być również sprawne koordynowanie działań związanych z tą 

procedurą.  
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Pytania o aspekty, które mogą przyczynić się do poprawy atrakcyjności obszaru 

do prowadzenia działalności gospodarczej, zadano również podczas badania 

kwestionariuszowego. W kontekście ewentualnych zmian, które mogłyby dodatnio 

wpływać na poziom przedsiębiorczości, badani wskazywali przede wszystkim 

poprawę infrastruktury wokół lokalu. Dla przedsiębiorców z branży usługowej 

istotniejsze jest zwiększenie atrakcyjności przestrzennej oraz wspólne działania 

promocyjne. Natomiast dla przedsiębiorców z branży handlowej – remonty i 

modernizacje budynków oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa (Wykres 14).  

 

Wykres 14. Aspekty mogące przyczynić się do poprawy atrakcyjności obszaru do prowadzenia 

działalności gospodarczej w podziale na branże 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Niezależnie od lokalizacji aspektem najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców 

(poza przedsiębiorcami z ul. 1 Maja 1-31 i Mały Rynek, głównie była poprawa 

infrastruktury wokół lokalu (zieleń, infrastruktura drogowa, chodniki, parkingi). Dla 

przedsiębiorców z ul. 1 Maja 1-31 najistotniejszym czynnikiem są remonty i modernizacje 

budynków, natomiast dla firm zlokalizowanych przy ul. Mały Rynek wspólne działania 

promocyjne (Tabela 12).  

Na poprawę estetyki przestrzeni zwracali uwagę także rozmówcy podczas wywiadów IDI, 

sugerowali stworzenie katalogu kolorów zatwierdzonych do malowania 

elewacji, rodzajów dachówek, poprawę zagospodarowania zieleni na terenie 

obszaru, w tym także nawiązanie współpracy z uczelniami, której studenci w ramach 

pracy dyplomowej mogliby stworzyć tego typu koncepcje zagospodarowania. 
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Tabela 12. Aspekty mogące przyczynić się do poprawy atrakcyjności obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej  

Miejsce 
prowadzenia 
działalności 

Poprawa infrastruktury 
wokół lokalu (zieleń, 

infrastruktura drogowa, 
chodniki, parkingi) 

Atrakcyjne 
przestrzenie 

publiczne 

Remonty 
i modernizacje 

budynków 

Poprawa 
poziomu 

bezpieczeństwa 

Wspólne 
działania 

promocyjne 

Organizacja 
eventów, 

wydarzeń 
kulturalnych 

Inne 

ul. 1 Maja 1 - 31 24% (8) 18%(6) 32%(11) 15%(5) 3%(1) 3%(1) 6%(2) 

ul. 1 Maja 38 - 82 26%(9) 12%(4) 18%(6) 21%(7) 21%(7) 3%(1) 0% 

al. Partyzantów 56%(5) 11%(1) 11%(1) 11%(1) 0% 0% 11%(1) 

ul. Mały Rynek  18%(3) 12%(2) 12%(2) 24%(4) 29%(5) 6%(1) 0% 

ul. 
Narutowicza/Jana 
Pawła 
II/Kościuszki/Łukasi
ńskiego/Mireckiego 

27%(7) 15%(4) 12%(3) 19%(5) 23%(6) 0% 4%(1) 

ul. POW 43%(3) 43%(3) 14%(1) 0% 0% 0% 0% 

ul. Wysockiego 71%(5) 14%(1) 14%(1) 0% 0% 0% 0% 

ul. Okrzei 1-30 66%(25) 21%(8) 5%(2) 0% 0% 0% 8%(3) 

ul. Okrzei 30 - 40 48%(12) 16%(4) 12%(3) 24%(6) 0% 0% 0% 

ul. Okrzei 47 - 51 31%(4) 23%(3) 8%(1) 23%(3) 8%(1) 8%(1) 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n= 101), listopad 2018 r. 
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Uczestnicy badania mogli również wskazać inne czynniki mające wpływ na zwiększenie 

atrakcyjności gospodarczej obszaru. Dwie najczęściej pojawiające się odpowiedzi 

dotyczyły poprawy sytuacji finansowej mieszkańców poprzez zwiększenie liczby miejsc 

pracy oraz ograniczenia działalności sieci handlowych. Odpowiedzi określone jako 

pozostałe wskazania stanowią zbiór pojedynczych odpowiedzi (np. budowa toalety 

publicznej, zapełnienie pustostanów) (Wykres 15). Aspekt dotyczący niekorzystnej 

sytuacji finansowej mieszkańców również był akcentowany podczas rozmów 

z przedsiębiorcami. Wskazywali oni na niską zamożność osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji, która powoduje niski popyt na świadczone usługi 

i na produkty. By znaleźć nabywców na swoje usługi często muszą obniżać ceny 

do poziomu, który nie pozwala na rozwój biznesu, a raczej sprowadza się do walki 

o przetrwanie.  

 

Wykres 15. Inne czynniki wpływające na atrakcyjność obszaru rewitalizacji pod względem 

prowadzenia działalności gospodarczej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Przedsięwzięcia ze strony Miasta, które mogłyby się przyczynić do rozwoju lub 

rozszerzenia działalności na obszarze rewitalizacji w głównej mierze dotyczyły rozbudowy 

systemu ulg i zwolnień, następnie dotacji na remonty oraz udostępnienie pomieszczeń 

na preferencyjnych warunkach, a także utworzenia karty lojalnościowej.  
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Wykres 16. Działania ze strony Miasta mogące mieć wpływ na rozwój lub rozszerzenie działalności 

na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101),  listopad 2018 r. 

Dla branży handlowej – praktycznie dla wszystkich rodzajów sklepów największe 

znaczenie miałoby rozbudowanie systemu ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. 

Podobnego zdania są przedstawiciele usług finansowych oraz zdrowotnych. Dotacje na 

remonty są szczególnie pożądane przez przedstawicieli sklepów spożywczych oraz ze 

sprzętem RTV AGD i meblami. Przedsiębiorcy reprezentujący usługi gastronomiczne oraz 

pozostałe usługi wskazują na udostępnianie pomieszczeń na preferencyjnych warunkach. 
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Karta lojalnościowa była szczególnie istotna dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

odzieży i obuwia oraz dla rzemieślników (Tabela 13). W przypadku odpowiedzi „inne” 

pojawiały się postulaty związane z obniżeniem stawki czynszu dla poszczególnych branż 

np. dla rzemieślników, lepszą współpracą miasta z PUP i przedsiębiorcami np. dotyczącą 

przepływu informacji na temat możliwości pozyskiwania środków, znajdowania stażystów, 

praktykantów. Dodatkowo część podmiotów wskazywała na konieczność podjęcia działań 

związanych z polityką parkingową.  
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Tabela 13. Działania ze strony Miasta mogące mieć wpływ na rozwój lub rozszerzenie działalności na obszarze rewitalizacji w podziale na reprezentowane 

branże  

Branża 

Rozbudowa 
systemu ulg 
i zwolnień 

w 
podatkach 
lokalnych 

Doradztwo 
dotyczące 

prowadzeni
a 

działalności 
gospodarcz

ej 

System 
szkoleń -

podniesieni
e 

umiejętnośc
i i 

kwalifikacji 

Udostępnia
nie 

pomieszcze
ń/lokali na 
preferencyj

nych 
warunkach 

Dotacje na 
remonty 

budynków, 
w których 

znajdują się 
lokale 

użytkowe  

Stworzenie 
karty 

lojalnościo
wej 

Powołanie 
pełnomocni

ka ds. 
rozwoju 

przedsiębior
czości 

Stworzenie 
grupy 

zrzeszającej 
podmioty 

gospodarcz
e 

świadczące 

usługi na or 

Opracowani
e programu 

promocji 
gospodarcz

ej 

Inne 

sklepy 
spożywcze 

50% 17% 33% 33% 50% 33% 17% 0% 0% 50% 

inne sklepy 80% 10% 10% 50% 70% 20% 10% 40% 20% 10% 

sklepy 
wielobranżo
we 

67% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 33% 0% 

sklepy z 
odzieżą, 
obuwiem 

45% 18% 18% 36% 36% 45% 18% 18% 27% 45% 

sklepy ze 
sprzętem 
RTV, AGH, 
meblami 

25% 0% 25% 25% 75% 0% 0% 0% 75% 0% 

sklepy z 
artykułami 
medycznym
i - apteki, 
sklepy 
medyczne 

80% 0% 0% 40% 40% 20% 20% 20% 20% 40% 

usługi 
gastronomic
zne i 
rozrywkowe 

83% 0% 33% 67% 17% 17% 33% 33% 33% 33% 

usługi 
rzemieślnicz
e  

20% 10% 0% 0% 20% 30% 0% 0% 10% 30% 

inne usługi 40% 30% 20% 50% 40% 30% 0% 10% 0% 20% 



66 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Branża 

Rozbudowa 
systemu ulg 
i zwolnień 

w 
podatkach 
lokalnych 

Doradztwo 
dotyczące 

prowadzeni
a 

działalności 
gospodarcz

ej 

System 
szkoleń -

podniesieni
e 

umiejętnośc
i i 

kwalifikacji 

Udostępnia
nie 

pomieszcze
ń/lokali na 
preferencyj

nych 
warunkach 

Dotacje na 
remonty 

budynków, 
w których 

znajdują się 
lokale 

użytkowe  

Stworzenie 
karty 

lojalnościo
wej 

Powołanie 
pełnomocni

ka ds. 
rozwoju 

przedsiębior
czości 

Stworzenie 
grupy 

zrzeszającej 
podmioty 

gospodarcz
e 

świadczące 
usługi na or 

Opracowani
e programu 

promocji 
gospodarcz

ej 

Inne 

usługi 
związane z 
urodą 

43% 14% 14% 29% 14% 29% 14% 0% 14% 43% 

usługi 
finansowe i 
doradcze 

54% 0% 21% 8% 17% 21% 8% 17% 17% 17% 

usługi 
zdrowotne 

60% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101),  listopad 2018 r. 
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Podsumowanie  

 Ogólnie przedsiębiorcy pozytywnie oceniają obszar rewitalizacji pod kątem 

prowadzenia działalności gospodarczej. Nieznacznie bardziej pod tym względem 

zadowolona jest branża usługowa  niż handlowa. 

 Czynnikami wpływającymi na atrakcyjność obszaru rewitalizacji jest lokalizacja 

rozumiana jako położenie w centralnym obrębie miasta jak również usytuowanie 

lokalu w obrębie budynku. Przedsiębiorcy wskazują również na  atrakcyjność 

turystyczną terenu– przyciągającą turystów XIX-wieczną osadę fabryczną . Jest to 

potencjał do wykorzystania, w nawiązaniu do którego można wypracowywać 

lokalne produkty turystyczne. 

 Szczególnie negatywnie pod względem zagospodarowania przestrzeni oceniany 

jest Bielnik, ze względu na duże zaniedbania, zły stan techniczny lub brak 

podstawowej infrastruktury jak drogi, chodniki, oświetlenie.  

 Wśród najczęściej wskazywanych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej 

należy wymienić: 

 Konkurencję lokali sieciowych (najczęściej wskazywane przez przedstawicieli: 

sklepów i rzemieślników), 

 Niskie poczucie bezpieczeństwa (najczęściej wskazywane przez 

przedstawicieli: sklepów i usług gastronomicznych), 

 Brak preferencyjnych warunków najmu (najczęściej wskazywane przez: 

sklepy spożywcze, wielobranżowe, z artykułami RTV AGD i meblowe, usługi 

finansowe i inne usługi), 

 Niewystarczająca promocja lokalnych przedsiębiorców (najczęściej 

wskazywane przez przedstawicieli: usług związanych z urodą 

i gastronomicznych), 

 Niski poziom estetyki przestrzeni wokół lokalu (najczęściej wskazywane przez 

przedstawicieli: inne usługi, sklepy spożywcze), 

 Brak miejsc parkingowych (najczęściej wskazywane przez przedstawicieli: 

sklepów spożywczych, sklepów z odzieżą i obuwiem, usług rzemieślniczych, 

usług związanych z urodą, finansowych, zdrowotnych), 

 Zły stan techniczny budynków, w których prowadzona jest działalność 

(najczęściej wskazywane przez przedstawicieli: sklepów spożywczych, 

sklepów z artykułami RTV AGD i meblowych oraz usług rzemieślniczych). 

 Zły stan techniczny lokalu i przestrzeni wokół nich jest także najczęściej 

wymienianym czynnikiem, który powinien ulec zmianie w przypadku miejskich 

lokali użytkowych. Drugim jest konieczność obniżenia stawek czynszu. Najmniej 

zadowoleni z użytkowanych lokali miejskich są przedstawiciele usług 

rzemieślniczych.   

 Oceniając warunki korzystania z lokalu przedsiębiorcy wskazali na: 

 Małą dostępność do miejsc parkingowych, mała rotacja samochodów 

na dostępnych parkingach, 

 Niewystarczającą dostępność lokali dla osób o ograniczonych możliwościach 

ruchowych (szczególnie dotyczy to obiektów zabytkowych), 

 Aspektami mogącymi pozytywnie wpłynąć na rozwój działalności gospodarczej 

jest: 
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 Poprawa komunikacji między Miastem, zarządcami i przedsiębiorcami, 

 Zwiększenie działań promocyjnych, szczególnie w odniesieniu 

do przedsiębiorców nawiązujących swoją działalnością do dziedzictwa 

historycznego i kulturowego Żyrardowa, 

 Zwiększenie współpracy między przedsiębiorcami, 

 Poprawa infrastruktury technicznej (chodniki, parkingi, zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych), 

 Poprawa sytuacji finansowej mieszkańców (nowe miejsca pracy) 

przyczyniająca się do zwiększenia popytu na handel i usługi, 

 Ograniczenie działalności lokali należących do sieci handlowych. 

 Biorąc pod uwagę działania, na które wpływ ma Miasto, należy wymienić 

szczególnie: 

 Rozbudowę systemu ulg i zwolnień z podatków lokalnych (najczęściej 

wskazywane przez przedstawicieli: sklepów usług związanych z urodą, usług 

finansowych i zdrowotnych), 

 Dotację na remonty lokali (najczęściej wskazywane przez przedstawicieli: 

sklepów spożywczych, sklepów z artykułami RTV AGD, meblowych oraz 

z kategorii „inne”), 

 Wprowadzenie wynajmu na preferencyjnych warunkach (najczęściej 

wskazywane przez przedstawicieli: usług gastronomicznych i z kategorii 

„inne”), 

 Wprowadzenie karty lojalnościowej (najczęściej wskazywane przez 

przedstawicieli: sklepów z odzieżą i obuwiem, usługi rzemieślnicze), 

 Powołanie Pełnomocnika ds. przedsiębiorczości. 

 



69 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

6. Sytuacja firm na obszarze rewitalizacji 

Jeden z aspektów, który był poruszany zarówno podczas badania PAPI 

z przedsiębiorcami, jak i podczas wywiadów indywidualnych z nimi to sytuacja firm na 

obszarze rewitalizacji. Starano się dowiedzieć jak w czasie zmienia się sytuacja 

gospodarcza oraz jakie są plany rozwojowe firm.   

Po pierwsze, uczestniczących w badaniu PAPI dla przedsiębiorców proszono o określenie 

kondycji/sytuacji firmy w ciągu ostatnich dwóch lat. Największe zmiany odnotowano 

w zakresie liczby klientów korzystających z proponowanej im oferty handlowej lub 

usługowej oraz w zakresie wartości przychodów netto. Opinie czy nastąpiło 

pogorszenie czy polepszenie sytuacji we wskazanych aspektach są jednak podzielone. 

39% respondentów twierdzi, że w ostatnich dwóch latach wzrosła liczba klientów, 23% 

jest przeciwnego zdania. W przypadku wartości przychodów netto, 28% przedsiębiorców 

wskazuje na pogorszenie sytuacji w tym zakresie, a 22% na następującą poprawę 

(Tabela 14).   

Najmniej zmian natomiast zauważanych jest w przypadku liczby zatrudnionych 

pracowników. Ponad 69% respondentów wskazało utrzymanie ich liczby na stałym 

poziomie. Ponad 60% badanych przedsiębiorców uważa również, że wartość nakładów 

inwestycyjnych kształtowała się na tym samym poziomie.  

Tabela 14. Ocena sytuacji firmy w ciągu ostatnich dwóch lat. Odpowiedź na pytanie: Proszę ocenić 

jak w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniła się w Pana/Pani firmie sytuacja dotycząca poszczególnych 

czynników.   

Oceniany 

czynnik 

Nastąpiło 

znaczne 

zmniejszenie/

pogorszenie 

Niewielkie 

zmniejszeni

e/pogorsze

nie 

Utrzymanie 

się na 

porównywaln

ym poziomie 

Niewielkie 

zwiększenie/ 

niewielka 

poprawa 

Znaczne 

zwiększenie

/znaczna 

poprawa 

Nie 

wiem/

nie 

dotycz

y 

Liczba 

zatrudniony

ch 

pracownikó

w 

6%  4% 69% 14% 4% 3% 

Liczba 

klientów 

8% 15% 36% 34% 5% 3% 

Liczba 

kooperantó

w/dostawcó

w 

2% 7% 59% 14% 1% 17% 

Kondycja 

finansowa 

7% 18% 50% 19% 4% 3% 

Wartość 

przychodów 

netto 

4% 24% 45% 19% 3% 6% 

Wartość 

nakładów 

inwestycyjn

ych 

2%  6% 61% 13% 6% 12% 
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Oceniany 

czynnik 

Nastąpiło 

znaczne 

zmniejszenie/

pogorszenie 

Niewielkie 

zmniejszeni

e/pogorsze

nie 

Utrzymanie 

się na 

porównywaln

ym poziomie 

Niewielkie 

zwiększenie/ 

niewielka 

poprawa 

Znaczne 

zwiększenie

/znaczna 

poprawa 

Nie 

wiem/

nie 

dotycz

y 

Pozycja 

konkurency

jna firmy na 

rynku 

10% 15% 51% 18% 2% 4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Zmniejszenie liczby klientów było zauważalne na przestrzeni ostatnich dwóch lat 

wśród 50% badanych sklepów spożywczych, oraz wśród 40% sklepów z artykułami 

medycznymi i punktów świadczących usługi rzemieślnicze (Tabela 15). 

W przypadku tych ostatnich należy zauważyć, że tylko 20% badanych z tej branży 

wskazało na poprawę  sytuacji firmy pod względem liczby klientów (trzeci najgorszy 

wynik spośród wszystkich branż). Najbardziej korzystnie pod względem wzrostu liczby 

klientów sytuacja wygląda wśród przedsiębiorstw świadczących usługi zdrowotne oraz 

usługi z kategorii inne.  

Tabela 15. Ocena sytuacji firmy w ciągu ostatnich dwóch lat pod względem liczby klientów 

w ogólnym podziale na branże 

branża 
nastąpiło 

pogorszenie 

utrzymanie  się 
na 

porównywalnym 
poziomie 

nastąpiła 
poprawa 

nie 
wiem/ 

nie 
dotyczy 

sklepy spożywcze 50% 17% 33% 0 

inne sklepy 10% 40% 50% 0 

sklepy wielobranżowe 0% 100% 0% 0 

sklepy z odzieżą, obuwiem 27% 45% 27% 0 

sklepy ze sprzętem RTV, AGD, 
meblami 

50% 0% 50% 0 

sklepy z artykułami medycznymi - 
apteki, sklepy medyczne 

40% 0% 0% 60% 

usługi gastronomiczne i 
rozrywkowe 

17% 50% 33% 0 

usługi rzemieślnicze  40% 40% 20% 0 

inne usługi 30% 10% 60% 0 

usługi związane z urodą 0% 57% 43% 0 

usługi finansowe i doradcze 17% 42% 41% 0 

usługi zdrowotne 0% 20% 80% 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Pogorszenie sytuacji firmy w ciągu ostatnich dwóch lat pod względem wartości 

przychodów netto było widoczne w ocenie przedstawicieli 67% sklepów spożywczych. 

Największą poprawę w tym zakresie odnotowano w zakresie usług zdrowotnych – ocenia 

to 40% badanych z tej branży (Tabela 16.).   
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Tabela 16. Ocena sytuacji firmy w ciągu ostatnich dwóch lat pod względem wartości przychodów 

netto w ogólnym podziale na branże 

branża 
nastąpiło 

pogorszenie 

utrzymanie się 
na 

porównywalnym 
poziomie 

nastąpiła 
poprawa 

nie 
wiem/nie 

dotyczy 

sklepy spożywcze 67% 17% 17% 0% 

inne sklepy 20% 60% 20% 0% 

sklepy wielobranżowe 33% 67% 0% 0% 

sklepy z odzieżą, obuwiem 36% 36% 27% 0% 

sklepy ze sprzętem RTV, AGD, 
meblami 

50% 25% 25% 0% 

sklepy z artykułami medycznymi 
- apteki, sklepy medyczne 

40% 0% 0% 60% 

usługi gastronomiczne i 

rozrywkowe 

50% 33% 17% 0% 

usługi rzemieślnicze  50% 30% 20% 0% 

inne usługi 20% 60% 10% 10% 

usługi związane z urodą 0% 71% 14% 14% 

usługi finansowe i doradcze 13% 50% 33% 4% 

usługi zdrowotne 0% 60% 40% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań kwestionariuszowych (n= 101), listopad 2018 r. 

Sytuację firm na obszarze rewitalizacji pokazują także plany przedsiębiorców dotyczące 

własnej działalności w perspektywie najbliższych 6 miesięcy (Wykres 17.). Zdecydowana 

większość przedsiębiorców biorących udział w badaniu PAPI (77%) nie zamierza 

wprowadzać zmian w prowadzonej przez siebie działalności. 15% respondentów badania 

ma w planach rozwój swojego biznesu. Warto odnotować, że tylko 1% badanych planuje 

ograniczenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.  
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Wykres 17. Plany przedsiębiorców w perspektywie najbliższych 6 miesięcy  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 r. 

Rozwinięcie działalności planują sklepy ze sprzętem RTV, AGD, meblami, 

podmioty świadczące usługi doradcze i finansowe oraz usługi inne np. łączności. 

Na planowane ograniczenie działalności wskazują inne sklepy np. kwiaciarnie.  

W przypadku pozostałych branż podmioty albo nie potrafią sprecyzować planów 

dotyczących najbliższej przyszłości albo ich nie mają.  

Korzystną  informacją wynikającą z badania jest to, iż w perspektywie najbliższych 6 

miesięcy żaden z badanych przedsiębiorców nie planuje likwidacji bądź zawieszenia 

prowadzonej działalności gospodarczej (Tabela 17.).  

Tabela 17.  Plany przedsiębiorców w perspektywie najbliższych 6 miesięcy w podziale na branże  

branża 

rozwinięcie 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

ograniczenie 

zakresu 

prowadzonej 

działalności 

likwidacja / 

zawieszenie 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

brak 

planów 

zmian 

nie 

wiem/ 

trudno 

powiedzi

eć 

sklepy spożywcze 0% 0% 0% 67% 33% 

inne sklepy 10% 10% 0% 70% 10% 

sklepy wielobranżowe 0% 0% 0% 100% 0% 

sklepy z odzieżą, 

obuwiem 

18% 0% 0% 82% 0% 

sklepy ze sprzętem RTV, 

AGD, meblami 

25% 0% 0% 75% 0% 
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branża 

rozwinięcie 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

ograniczenie 

zakresu 

prowadzonej 

działalności 

likwidacja / 

zawieszenie 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

brak 

planów 

zmian 

nie 

wiem/ 

trudno 

powiedzi

eć 

sklepy z artykułami 

medycznymi - apteki, 

sklepy medyczne 

0% 0% 0% 60% 40% 

usługi gastronomiczne 

I rozrywkowe 

0% 0% 0% 100% 0% 

usługi rzemieślnicze  0% 0% 0% 90% 10% 

inne usługi 30% 0% 0% 70% 0% 

usługi związane z urodą 14% 0% 0% 86% 0% 

usługi finansowe i 

doradcze 

25% 0% 0% 71% 4% 

usługi zdrowotne 20% 0% 0% 80% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 r. 

Odnosząc plany przedsiębiorców w perspektywie najbliższych 6 miesięcy do wielkości 

firmy zauważa się, że najbardziej chętne do rozwinięcia swojej działalności są podmioty 

małe, zatrudniające do 9 osób – blisko jedna czwarta z nich wskazuje na takie 

zamierzenia w najbliższym czasie (Wykres 18.). W przypadku firm zatrudniających 10 i 

więcej pracowników 88% nie planuje zmian, pozostałe chcą rozwinąć prowadzoną 

działalność. W przypadku jednoosobowej działalności 3% chce ograniczyć zakres 

prowadzonej działalności.  

 

Wykres 18. Plany przedsiębiorców w perspektywie najbliższych 6 miesięcy w podziale na wielkość 

firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 r. 
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Podsumowanie  

 Największe zmiany w sytuacji przedsiębiorstw odnotowano w zakresie 

liczby klientów korzystających z proponowanej im oferty handlowej lub 

usługowej oraz w zakresie wartości przychodów netto. Zmniejszenie liczby 

klientów zauważają przede wszystkim przedstawiciele sklepów spożywczych, 

aptek oraz osoby prowadzące punkty rzemieślnicze. Spadek dochodów netto 

dotyczył głównie sklepów spożywczych.  

 15% firm działających na obszarze rewitalizacji ma plany dotyczące 

rozwoju swojego biznesu. Głównie dotyczy to małych przedsiębiorców 

zatrudniających do 9 osób, prowadzących sklepy ze sprzętem RTV AGD, meblami 

oraz prowadzący usługi doradcze i finansowe. Jedynie sklepy z kategorii „inne” 

wskazały na chęć ograniczenia swojej działalności.  
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7. Lokalny rynek pracy  

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze rewitalizacji jest dość trudna i złożona. 

W celu jej scharakteryzowania posłużono się zgromadzonymi danymi statystycznymi, 

wynikami przeprowadzonych badań PAPI wśród mieszkańców obszaru oraz wśród 

przedsiębiorców, których działalność znajduje się na terenie objętym analizą.  Dodatkowo 

warte przywołania są opinie uczestników wywiadów indywidualnych i pogłębionych oraz 

odwiedzających mobilny punkt konsultacyjny.  

7.1. Aktywność zawodowa i poziom przedsiębiorczości mieszkańców  

Status zawodowy mieszkańców 

W kontekście analizy sfery gospodarczej ważne jest również spojrzenie na aktywność 

zawodową mieszkańców i ich poziom przedsiębiorczości, który jest wyznacznikiem 

sprawności gospodarki i zdolności społeczności do aktywnego uczestnictwa w życiu 

gospodarczym16.  

W celu scharakteryzowania aktywności zawodowej mieszkańców, po pierwsze, analizie 

poddano cechy wynikające ze statusu zawodowego mieszkańców obszaru rewitalizacji 

(Wykres 19.). Ponad połowa badanych zajmuje się pracą najemną, blisko jedna czwarta 

respondentów to emeryci. 5% to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, taki 

sam odsetek respondentów to osoby bezrobotne, 4% stanowią studenci i młodzież ucząca 

się, 3% to osoby nieaktywne zawodowe (w większości takie, które mając możliwość 

podjęcia pracy nie robią tego), a 7% wśród respondentów stanowią renciści.  

 

                                                           
16 Niedzielski E., Poziom i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej, SERiA tom XVI, Olsztyn, 
2014. 
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Wykres 19. Status zawodowy mieszkańców obszaru rewitalizacji  

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2136), 

listopad 2018 r. 
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Najwięcej osób zajmujących się pracą najemną jest na terenie, w skład którego wchodzą 

m.in. ul. Działkowa, Kamienna, Leszno, Wiejska - 78%, natomiast najwięcej osób 

prowadzących własną działalność gospodarczą stanowią mieszkańcy m.in. ul. Rodzinnej, 

Spokojnej, Środkowej. Aktywizacja zawodowa powinna w szczególności zostać 

skierowana w stronę mieszkańców terenu zlokalizowanego m.in. przy ul. Jasnej, 

Kilińskiego, Szpitalnej, gdzie 11% stanowią osoby bezrobotne oraz m.in. przy ul. Armii 

Krajowej, Sławińskiego, gdzie odsetek nieaktywnych zawodowo wynosi 13%. Są to 

głównie mieszkańcy budynków komunalnych.  Z kolei najwięcej emerytów i rencistów 

jest w obrębie ul. Kościelnej, Kościuszki, Mireckiego, w którym odsetek takich osób 

wynosi w sumie 42% (odpowiednio 36% emerytów i 6% rencistów). To ważne dane 

wskazujące jak duża grupa osób potencjalnie może być skłonna do zakładania 

działalności gospodarczej i działań na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru.  

Bezrobocie, o którym zostało wspomniane powyżej jest jednym z najpoważniejszych 

problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji. Charakterystyki osób 

bezrobotnych, mieszkających na obszarze rewitalizacji, szczegółowo przeanalizowano 

w dokumencie „Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w Żyrardowie – analiza 

w sferze społecznej”. Niemniej jednak aspekt ten ma duży wpływ na kształtowanie się 

lokalnego rynku pracy, dlatego w tej części przytoczone zostaną główne wnioski 

z przeprowadzonej analizy.  
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Mapa 12. Status zawodowy mieszkańców obszaru rewitalizacji – koncentracja osób deklarujących poszczególny status zawodowy 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2136), listopad 2018 r.
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Dane Powiatowego Urzędu Pracy wskazują, że na obszarze rewitalizacji bezrobocie 

utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (99,37 osób bezrobotnych na 1000 

mieszkańców). Jego skala każe sformułować pogląd, że nie jest to zjawisko krótkotrwałe 

i przejściowe lecz wywołane wieloma przyczynami, których rozwiązanie wymaga czasu 

i długotrwałych zmian, również na rynku pracy.  

Wśród bezrobotnych znaczny odsetek stanowią chronicznie bezrobotni - pozostający 

bardzo trudną grupą ze względu na to, że są to osoby, które najtrudniej zaktywizować 

i jednocześnie trzeba ponieść największe koszty tej aktywizacji.  

Znaczną część osób bezrobotnych stanowią kobiety, które pracując w domu, zajmując 

się rodziną i dziećmi, na rynku pracy pozostają nieaktywne. Ponadto, często  

z ekonomicznego punktu widzenia instrumenty wsparcia pomocy społecznej są bardziej 

atrakcyjne niż podjęcie pracy zawodowej.  

Uwagę zwraca także wysoki odsetek bezrobotnych powyżej 55 roku życia 

z wykształceniem podstawowym. 

Problemem, na który zwrócili uwagę badani jest także mentalność bezrobotnych - ich 

niechęć do podejmowania pracy. Długotrwała bierność zawodowa spowodowała, że 

przyzwyczaili się oni do sytuacji. Są to osoby, które na ogół korzystają ze wsparcia 

pomocy społecznej. Jest to związane z tak zwaną wyuczoną bezradnością, wynikającą z 

braku chęci do zatrudnienia („mieszkańcy obszaru rewitalizacji preferują styl życia, w 

którym nie ma miejsca na pracę”).  

Warto zauważyć, że przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji również zwracali uwagę na 

fakt, że część okolicznych mieszkańców przychodząca do pracy miała problem alkoholowy 

albo po kilku dniach pracy znikała m.in. dlatego, że praca wg nich była za ciężka.  

Jedną z najważniejszych przyczyn bezrobocia, zdaniem rozmówców wywiadów IDI i FGI, 

jest przede wszystkim niska aktywność gospodarcza, która wyraża się po pierwsze – 

w niewielkiej liczbie funkcjonujących przedsiębiorstw, po drugie w ich bierności 

w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Mieszkańcy biorący udział w badaniu 

PAPI wskazali także na następujące przyczyny bezrobocia: upadek zakładów 

lniarskich, wyuczona bezradność, brak nawyków poszukiwania pracy, 

uzależnienie od pomocy społecznej, niskie kwalifikacje, uzależnienia. 

Poziom przedsiębiorczości mieszkańców  

Poziom przedsiębiorczości był badany m.in. poprzez deklarację chęci założenia własnej 

działalności gospodarczej. O prawdopodobieństwo założenia własnej działalności zostali 

zapytani mieszkańcy obszaru rewitalizacji w badaniu kwestionariuszowym.  

Mieszkańcy, obecnie nieprowadzący działalności gospodarczej, w znacznej większości 

(w 85%) nie planują założyć własnej firmy. Taką możliwość rozważa tylko 8% badanych 

(Wykres 20.). Pokazuje to, że poziom przedsiębiorczości mieszkańców jest 

na stosunkowo niskim poziomie. 
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Wykres 20. Odsetek odpowiedzi na pytanie  „Czy rozważa Pan(i) możliwość założenia własnej firmy 

w perspektywie 2-3 lat” 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 1326), 

listopad 2018 r.17 

Bycie przedsiębiorczym przypisuje się głównie osobom młodym, lepiej 

wykształconym18. Potwierdzają to dane z badań kwestionariuszowych, które zostały 

omówione poniżej.  

Wśród osób, które deklarują chęć założenia firmy w przeciągu 2-3 lat blisko 50% nie 

przekroczyło 34 lat. Najmniejszy odsetek osób, które rozważają podjęcie własnej 

inicjatywy gospodarczej stanowią osoby powyżej 55 roku życia, jest to 7% wszystkich 

planujących podjąć działalność gospodarczą (Wykres 21).   

 

                                                           
17 Odpowiedzi na to pytanie nie udzielali emeryci i renciści 
18 Niedzielski E., Poziom i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej, SERiA tom XVI, Olsztyn, 
2014. 
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Wykres 21. Wiek osób, które deklarują rozważanie możliwości założenia firmy w perspektywie 2-3 

lat  

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 101). , 

listopad 2018 r.19 

Wśród osób, które rozważają założenie firmy w przeciągu 2-3 lat, 30% ma wykształcenie 

wyższe. Najmniejszy odsetek osób, którzy przejawiają chęć do podjęcia własnej 

inicjatywy gospodarczej stanowią osoby deklarujące niski poziom wykształcenia – 

podstawowe, gimnazjalne lub będące bez wykształcenia, jest to 7% wszystkich 

planujących podjąć działalność gospodarczą (Wykres 22.).   

 

                                                           
19 Przeanalizowano odpowiedzi osób, które twierdząco  odpowiedziały na pytanie dotyczące rozważania 
możliwości założenia własnej firmy w perspektywie 2-3 lat, n=101 
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Wykres 22. Wykształcenie osób, które deklarują rozważanie możliwości założenia firmy 

w perspektywie 2-3 lat  

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 101), 

listopad 2018 r.20 

Należy zauważyć, że w największym stopniu zainteresowani założeniem własnej 

działalności są osoby uczące się/studenci (co pokrywa się z wynikami dotyczącymi wieku 

osób rozważających otwarcie własnej firmy). Połowa tej grupy wskazała, że nie rozważa 

takiej możliwości, natomiast 19% zadeklarowało taką chęć, bądź jak w przypadku 28% 

nie podjęło w tym zakresie jeszcze decyzji. Najmniej zainteresowani założeniem własnej 

działalności są osoby bezrobotne, wśród których ponad 90% zadeklarowało, że nie 

rozważa takiej możliwości (Wykres 23).  

                                                           
20 Przeanalizowano odpowiedzi osób, które twierdząco  odpowiedziały na pytanie dotyczące rozważania 
możliwości założenia własnej firmy w perspektywie 2-3 lat, n=101 
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Wykres 23. Odsetek osób rozważających możliwość założenia firmy w perspektywie 2-3 lat 

w odniesieniu do statusu zawodowego 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 131421), 

listopad 2018 r. 

Nieco ponad połowa (56%) osób, które twierdząco odpowiedziały na pytanie o  możliwość 

prowadzenia własnej działalności, wskazują na to, że ta działalność byłaby prowadzona 

na terenie Żyrardowa, jednak prawie jedna trzecia (30%) badanych nie widzi takiej 

możliwości. 

 

Wykres 24. Żyrardów jako miejsce prowadzenia działalności w przypadku założenia własnej firmy. 
Odpowiedź na pytanie „Czy firma byłaby prowadzona na terenie Żyrardowa?” 
Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=101), listopad 2018 r.22 

                                                           
21

 Odpowiedzi na to pytanie nie udzielali emeryci i renciści.  
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Starano się wysondować także, jakie są przyczyny niechęci założenia własnej firmy. 

Większość z nich dotyczyła braku pomysłu na własny biznes (47% odpowiedzi) oraz 

braku wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia firmy (42% odpowiedzi). Wśród 

odpowiedzi „inne” podawano najczęściej zaawansowany wiek, który zniechęca do 

podjęcia ryzyka oraz posiadanie firmy przez partnera/partnerkę.  

  

Wykres 25. Powody niechęci do założenia własnej firmy (pytanie wielokrotnego wyboru) 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=1133), listopad 2018 r. 

Temat przedsiębiorczości i aktywności zawodowej był przywoływany również podczas 

wywiadów grupowych z młodymi matkami oraz młodzieżą, z których część była w wieku 

ponadgimnazjalnym i studenckim. To właśnie brak wiedzy i umiejętności 

dotyczących prowadzenia firmy wskazywano jako barierę w rozwoju własnej 

przedsiębiorczości. Interesariusze zaznaczali, że boją się zakładać własną działalność, 

potrzebują doradztwa, które pozwoli im na załatwienie kwestii formalno-

prawnych a także podpowiedzi, w jaki sposób pozyskać środki finansowe. Takie 

wsparcie byłoby pożądane w początkowym okresie działalności firmy, szczególnie w 

przypadku założenia pierwszej działalności gospodarczej i powinno być dostępne nie tylko 

dla osób bezrobotnych. Respondenci zwrócili uwagę również na postępujący problem 

zmniejszającej się aktywności zawodowej kobiet, w szczególności posiadających 

dzieci. Oferta szkoleniowa bądź w zakresie doradztwa zawodowego, udostępniana przez 

                                                                                                                                                                                     
 

22 Odpowiedzi udzielały osoby, które pozytywnie odniosły się do możliwości założenia własnej firmy 
w perspektywie 2-3 lat. 
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Urząd Miasta czy PUP, nie uwzględnia kobiet, przebywających na urlopie macierzyńskim, 

ze względu na brak statusu osoby bezrobotnej.  

W trakcie wywiadów grupowych postulowano realizację działań edukacyjnych, 

szkoleniowych ukierunkowanych na wsparcie wszystkich zainteresowanych, niezależnie 

od ich aktualnego statusu zawodowego w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości 

i aktywizacji poszczególnych grup społecznych na rynku pracy.   

W kwestionariuszu skierowanym do przedsiębiorców prowadzących działalność na 

obszarze rewitalizacji proszono o wskazanie powodów rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. Okazuje się, że przeważają motywy finansowe (34% odpowiedzi) oraz 

związane z niezależnością i samodzielnością (33%). 1% respondentów jako powód 

rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazuje upadek zakładów lniarskich w Żyrardowie 

lub bezrobocie (Wykres 26).   

 

Wykres 26. Motywy decyzji o podjęciu działalności gospodarczej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 r. 

Podobnie motywy decyzji o podjęciu działalności gospodarczej opisywali przedstawiciele 

podmiotów, z którymi przeprowadzono wywiady indywidualne. Wskazywali oni na 

potrzebę samodzielności, pracy na „swoim”; historie kilku przedsiębiorców wskazują, że 

impulsem do założenia firmy były zmiany na rynku pracy – redukcja etatów bądź 

likwidacja poprzedniego zakładu pracy.  

Część rozmówców prowadzi firmy rodzinne, w których nie ma napływu pracowników 

„z zewnątrz”.  Pracują tam jedynie członkowie rodzin – małżeństwa, rodzice z dziećmi i to 

pomiędzy nimi następuje transfer wiedzy. Przeanalizowane zostało również, jakie branże 

reprezentują przedsiębiorcy, którzy jako motyw decyzji o podjęciu działalności 

gospodarczej podali „tradycje rodzinne”. Należy jednak zauważyć, że nie ma tu widocznej 

zależności – odpowiedziały tak pojedyncze podmioty świadczące usługi doradcze, usługi 

rzemieślnicze czy inne sklepy np. kwiaciarnie.  
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7.2. Podaż miejsc pracy  

Tak jak wspomniano w rozdziale 4, działalność gospodarcza na obszarze rewitalizacji 

prowadzona jest przez 614 podmiotów. W badaniu PAPI przebadano 101 z nich.  Okazało 

się, że  ponad połowę wszystkich firm stanowią firmy małe – zatrudniające maksymalnie 

9 pracowników (Wykres 27.).  Liczne są również jednoosobowe działalności gospodarcze 

–  stanowią one 37% podmiotów objętych badaniem. Najmniejszą grupę podmiotów, 8% 

wszystkich, stanowią te zatrudniające 10 lub więcej pracowników.  

 

Wykres 27. Odsetek respondentów w podziale na liczbę pracowników   

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania  PAPI (n= 101), listopad 2018 r. 

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji na rynku pracy, na podstawie badania 

kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców, zbudowano 

charakterystykę ich stosunku do kwestii chęci zatrudniania pracowników, co jest ważnym 

elementem kształtującym rynek pracy, mającym wpływ na liczbę oferowanych miejsc 

pracy i pośrednio na poziom bezrobocia.  

Po pierwsze, blisko 2/3 badanych przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze 

rewitalizacji w ostatnim roku nie poszukiwało nowych osób do pracy. 
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Wykres 28. Plany zatrudnienia nowych pracowników w ostatnim roku. Odpowiedź na pytanie: Czy 

w ostatnim roku poszukiwał(a) Pan(i) nowych pracowników do pracy? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 r. 

Niewielkie zapotrzebowanie na nowych pracowników było wyrażane przez 

przedstawicieli podmiotów gospodarczych, z którymi przeprowadzano wywiady 

indywidualne. Większość z nich nie ma planów rozwojowych dotyczących firmy 

uzasadniając to chęcią zachowania wyrównanego bilansu pomiędzy życiem zawodowym 

a prywatnym, niechęcią do opłacania pracowników i niewielką skalą swojej działalności. 

Kilku wskazywało, że rozważa zamknięcie działalności uzasadniając to zaawansowanym 

wiekiem, utratą motywacji oraz nieopłacalnością finansową prowadzonej działalności.  

Jednak w grupie badanych, reprezentujących handel i usługi, to przedsiębiorcy 

świadczący usługi, częściej deklarowali chęć zatrudnienia nowego pracownika. Planuje to 

zrobić prawie połowa z nich, w branży handlowej tylko co czwarty.  

Plany dotyczące zatrudnienia nowych pracowników mają wszystkie firmy biorące udział 

w badaniu, które zatrudniają powyżej 10 pracowników. 41% przedsiębiorstw 

zatrudniających do 9 pracowników również wykazało potrzebę zatrudnienia nowych osób. 

Należy zauważyć, że 84% przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność nie 

zamierza zatrudniać nowych pracowników.  
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Wykres 29. Plany zatrudnienia nowych pracowników w ostatnim roku w ogólnym podziale na liczbę 

zatrudnionych. Odpowiedź na pytanie: Czy w ostatnim roku poszukiwał(a) Pan(i) nowych 

pracowników do pracy? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 r. 

Takie wyniki wskazują na ograniczoną skalę działalności większości 

przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji. Jak wskazano w rozdziale 4, 15% 

badanych ma plan rozwinięcia działalności.  Większość osób wskazujących na chęć 

rozwoju wiąże to z zatrudnieniem nowych osób. Jak można było przypuszczać osoby 

chcące ograniczyć swoją działalność nie planują dodatkowych zatrudnień (Wykres 30). 
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Wykres 30. Odsetek osób planujących zatrudnienie bądź nie nowych pracowników w odniesieniu 

do planów dot. firmy w perspektywie 6 miesięcy  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 r. 

Należy także zwrócić uwagę na charakterystyczne zakłady działające na obszarze 

rewitalizacji związane z produkcją tkanin lnianych. Przedsiębiorcy reprezentujący 

te zakłady wskazują, że do pracy przy obsłudze maszyn potrzeba fachowców. „Tkaczkę 

można w ciągu 3 miesięcy nauczyć, natomiast jeśli chodzi o mistrza, o obsługę, regulację 

tych maszyn to lata pracy są. To trzeba bardzo sprytnego człowieka. W tych maszynach 

jest parę tysięcy igiełek, to są bardzo precyzyjne maszyny, trzeba wiedzieć jak to robić. 

Ja mam teraz jedną osobę po zakładach lniarskich, która jest specjalistą od tego. Trzeba 

przygotować krosna - podwiesić sznureczki, w takiej kolejności by odtwarzało ten wzór, 

który chcemy uzyskać, to jest bardzo skomplikowana sprawa i w Polce jest niewiele osób, 

które potrafią to zrobić. W Żyrardowie są dwie osoby, które mogłyby to zrobić, ale są 

na emeryturze i nie chcą już pracować”. 

Obecnie często w tych przedsiębiorstwach zatrudnione są osoby, które pracowały 

w dawnych zakładach lniarskich przed ich ostatecznym upadkiem. Są to osoby w wieku 

przedemerytalnym bądź już na emeryturze, które nie mają swoich następców.  

W momencie kiedy te osoby odejdą na emeryturę, nie będzie pracowników, którzy byliby 

w stanie obsłużyć maszyny do wyroby tkanin.  Jednocześnie bardzo trudno jest pozyskać 

nowe osoby do pracy, ze względu na to, że szkoły nie prowadzą kształcenia w tym 

kierunku. Poza tym jest to ciężka i wymagająca praca, dlatego szansą jest pozyskanie 

osób, które byłyby zainteresowane tematem i jednocześnie chcące kultywować 

dziedzictwo kulturowe oraz historyczne Żyrardowa. Potwierdzeniem tego jest wypowiedź 

jednego z przedsiębiorców: „To nie są zarobki satysfakcjonujące młodych ludzi, warunki 

są jakie są, jest trochę hałasu, trochę kurzu, praca na dwie zmiany. Także to już się  

kończy pomału”. Do zakładów przychodziły osoby na staże, jednak nie były to osoby 

związane z branżą, zainteresowane tym tematem, co powodowało, że nie chciały 

kontynuować pracy w tym zawodzie.  
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Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zawodów rzemieślniczych – jak wskazał jeden 

z rozmówców podczas wywiadu IDI: „Z resztą w naszym zawodzie to ciężko o 

pracownika, bo już nie ma szkół z tym związanych, tylko właśnie tak jak ja, z ojca na 

syna”. 

O ocenę lokalnego rynku pracy proszono również mieszkańców obszaru odwiedzających 

mobilny punkt konsultacyjny. Zwrócili oni uwagę na niedostatecznie rozwinięte 

pośrednictwo pracy oraz słaby kontakt z pracodawcą. Osoby, które przekazywały swoje 

opinie, sugestie zauważały, że miejsca pracy w Żyrardowie są nisko płatne w 

stosunku do gmin sąsiednich, a także nie wymagające wysokich kwalifikacji, co 

sprawia, że szukają pracy poza miastem. 

Występują również czynniki, które sprawiają, że poszukujący pracy podejmują zajęcie 

poza Żyrardowem, sprzyja ku temu rozwinięta komunikacja drogowa i kolejowa. 

Popularne stało się gwarantowanie pracownikom dojazdów do pracy poprzez organizację 

dowożenia zakładowymi autobusami pracowniczymi. Jednak zdaniem badanych z tej 

formy wsparcia korzystają tylko niektóre osoby, które mają motywację do podjęcia 

pracy. 

Inne oczekiwania towarzyszące pracodawcom i potencjalnym zainteresowanym pracą 

na obszarze rewitalizacji widać podczas rozmowy z przedsiębiorcami, którzy jeśli szukają 

osób do pracy to najczęściej na stanowiska najniższe, do pracy fizycznej która jest ciężka 

a  perspektywy rozwoju zawodowego lub awansu są mało widoczne. Młodzi uczestnicy 

wywiadów grupowych wskazywali, że obecnie ukształtowany rynek pracy powoduje, że 

po skończonych studiach w Warszawie czy Łodzi trudno będzie znaleźć im 

satysfakcjonujące miejsce pracy w Żyrardowie.  

Ważnym aspektem wydaje się też odpowiedź na pytanie czy przedsiębiorcy są w stanie 

znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy i jakie wymagania należy spełnić by móc 

pracować w danym podmiocie gospodarczym. Część z prowadzących działalność 

korzystała z pomocy PUP w tym zakresie, jednak nie spełniło to ich oczekiwań. 

Przedsiębiorcy wskazywali na częstą rotację pracowników, którzy jako przyczynę 

odejścia określali niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, małe możliwości rozwoju i ogólną 

trudność pracy. Pytano również o zatrudnianie osób z obszaru rewitalizacji. Część 

przedsiębiorców wskazywała, iż osoby te szybko rezygnują z podjętej pracy, 

czasami przychodzą w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu, co 

wzbudza niechęć do zatrudniania okolicznych mieszkańców.  
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7.3. Podnoszenie kwalifikacji 

Kolejnym czynnikiem poddanym analizie, odzwierciedlającym jakość/stan lokalnego 

rynku pracy jest chęć podnoszenia kwalifikacji zarówno wśród pracowników, jak i 

własnych kwalifikacji przedsiębiorców. Blisko 60% przedsiębiorców chciałoby 

podnieść swoje kwalifikacje, niechętnych takim działaniom jest 1/3 respondentów, a 

co dziesiąty badany przedsiębiorca nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie.  

 

Wykres 31.  Plany przedsiębiorców dotyczące podnoszenia własnych kwalifikacji. Odpowiedź 

na pytanie: Czy chciałby/chciałaby Pan(i) podnieść swoje kwalifikacje? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 

Biorąc pod uwagę podział na branże, w większym stopniu zainteresowani podniesieniem 

swoich kwalifikacji są przedsiębiorcy działający w branży usługowej – 63% badanych z 

tej grupy chciałoby podnieść swoje kwalifikacje przy 49% badanych reprezentujących 

handel.  

Najmniej chętni do podnoszenia swoich kwalifikacji są rzemieślnicy – 17% 

odpowiedziało pozytywnie na pytanie tego dotyczące. Warto jednak zaznaczyć, że część 

rzemieślników uważa, że zwiększa swoje umiejętności poprzez praktykę i ciągłą pracę, 

a w ich działalności trudno jest zdobyć dodatkowe kwalifikacje bo nie ma szkół, szkoleń, 

kursów, które mogłyby nauczyć ich czegoś więcej. Funkcjonujący na obszarze 

przedsiębiorcy z tej branży często zauważają, że posiadają unikatowe umiejętności, które 

wraz z likwidacją zakładu i brakiem następców zostaną zapomniane. W największym 

stopniu podnieść swoje kwalifikacje chcieliby przedstawiciele branży gastronomicznej 

i rozrywkowej (Wykres 32).  
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Wykres 32. Plany przedsiębiorców dotyczące podnoszenia własnych kwalifikacji w ogólnym podziale 

na branże. Odpowiedź na pytanie: Czy chciałby/chciałaby Pan(i) podnieść swoje kwalifikacje? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 

Rozważając plany poprawy własnych kwalifikacji w kontekście wielkości danej działalności 

gospodarczej można zauważyć, że to osoby reprezentujące podmioty zatrudniające do 9 

pracowników w 71% wyraziły chęć zwiększenia swoich kwalifikacji. Kolejną grupą, która 

najczęściej wskazywała na chęć dalszego rozwoju są przedstawiciele firm zatrudniające 

10 i więcej pracowników. Najmniej - 35% respondentów prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą wskazało na potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji (Wykres 

33). 
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Wykres 33. Plany przedsiębiorców dotyczące podnoszenia własnych kwalifikacji w podziale na 

liczbę zatrudnionych. Odpowiedź na pytanie: Czy chciałby/chciałaby Pan(i) podnieść swoje 

kwalifikacje? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 

 W pytaniu dotyczącym podniesienia kwalifikacji swoich pracowników, 60% 

przedsiębiorców wskazywało na chęć podjęcia takich działań, podczas gdy negatywnie 

odnosiło się do tego pomysłu 27% respondentów (Wykres 34.). Należy przy tym 

zauważyć, że przedsiębiorcy częściej odpowiadają negatywnie na pytanie 

dotyczące chęci podniesienia własnych kompetencji niż w przypadku 

podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników.  
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Wykres 34. Plany przedsiębiorców dotyczące podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. 

Odpowiedź na pytanie: Czy chciałby/chciałaby Pan(i) podnieść  kwalifikacje swoich pracowników? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 

Analizując plany przedsiębiorców dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez pracowników 

50% prowadzących sklepy z odzieżą, obuwiem, ze sprzętem RTV, AGD czy meblami oraz 

świadczących usługi związane z urodą nie widzi takiej potrzeby. Przeciwnego zdania są  

badani świadczących usługi zdrowotne, usługi finansowe i doradcze oraz inne usługi gdzie 

kwalifikacje swoich pracowników chce podnosić ok. 80% przebadanych podmiotów w 

danej branży (Wykres 35.).  

 

Wykres 35. Plany przedsiębiorców dotyczące podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników w 

 podziale na branże. Odpowiedź na pytanie: Czy chciałby/chciałaby Pan(i) podnieść  kwalifikacje 

swoich pracowników? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 
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Najmniej respondentów mających plany dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników 

znajdowało się w grupie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, 

ze względu na fakt, że w części są to formy niezatrudniające pracowników. Należy 

zauważyć, że podobny jest odsetek przedsiębiorców, którzy mają plany dotyczące 

podnoszenia kwalifikacji pracowników zarówno w firmach zatrudniających 10 i więcej 

pracowników oraz tych do 9 pracowników (Wykres 36.).  

 

Wykres 36. Plany przedsiębiorców dotyczące podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników 

w podziale na liczbę pracowników. Odpowiedź na pytanie: Czy chciałby/chciałaby Pan(i) podnieść  

kwalifikacje swoich pracowników?  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI (n= 101), listopad 2018 

Przywołana tu analiza zwraca uwagę na to, że to większe firmy zwłaszcza te działające 

w branży usług mają prorozwojowe podejście - to oni chcą zatrudniać nowe osoby oraz 

podnosić kwalifikacje swoje i swoich pracowników. Jest to szczególnie ważne w dobie 

dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych. Niedostosowanie kwalifikacji może 

powodować wykluczenie z rynku pracy, a w konsekwencji do bezrobocia23.  

Zagadnienie związane z podnoszeniem kwalifikacji poruszono również przy okazji rozmów 

z przedsiębiorcami. Wynika z nich, że są branże np. podmioty świadczące usługi 

doradcze, szkoleniowe, w których podnoszenie swoich umiejętności i ciągłe dokształcanie 

się jest uzależnione od istniejących regulacji prawnych. Osoby te prowadzące działalność 

w tym zakresie zwiększają bądź aktualizują swoją wiedzę systematycznie, starając się 

dostosować do zmian.  

                                                           
23 Moszumański J., Od społeczeństwa pracy do społeczeństwa wiedzy. Nowa rola i znaczenie partycypacji 
społecznej, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Warszawa, 2014. 
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Podsumowanie 

Wśród głównych problemów zdiagnozowanych w odniesieniu do lokalnego rynku pracy 

wymienić można niską aktywność gospodarczą, która wyraża się po pierwsze – 

w niewielkiej liczbie funkcjonujących podmiotów gospodarczych, po drugie 

w bierności przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i planów 

dotyczących dalszego rozwoju działalności.  

Związane z tym niewielkie zapotrzebowanie na nowych pracowników powoduje, że 

na obszarze rewitalizacji występuje wysoki odsetek osób bezrobotnych w ogóle 

populacji. Szczególnie w niekorzystnej sytuacji są kobiety, które mają trudności 

z powrotem na rynek pracy np. po urodzeniu dziecka.  

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że następuje odpływ młodych osób z Żyrardowa gdyż 

oferty pracy, które są dostępne, dotyczą stanowiska niższego rzędu, najczęściej nisko 

płatnych.  

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zwracają uwagę na ich częstą rotację 

utrudniającą rozwój firmy.  

Podsumowując rozważania na temat aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 

mieszkańców należy zwrócić uwagę na: 

 Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców – niewielka liczba osób 

rozważa założenie w najbliższym czasie własnej działalności gospodarczej.  

 Zmniejszającą się aktywność zawodową kobiet.  

Szukając powodów niewielkiego zainteresowania własną aktywnością gospodarczą badani 

wskazywali często na brak wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia firmy. 

Oczekują oni wsparcia np. doradztwa, które pozwoli im na załatwienie kwestii 

formalno-prawnych, podpowiedzi w jaki sposób pozyskać środki finansowe, 

szkoleń czy spotkań z doradcami zawodowymi. Ważne jest, żeby ta pomoc była 

kierowana nie tylko dla osób bezrobotnych, ale także wchodzących na rynek pracy, 

chcących się przebranżowić i będących np. na urlopie macierzyńskim.  

Najczęściej chęć założenia firmy deklarują osoby młode (do 34 roku życia), 

z wykształceniem średnim lub wyższym. Biorąc pod uwagę status zawodowy to są to 

osoby studiujące bądź uczące się. Wydaje się, że to ta grupa mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, przy odpowiednim wsparciu, ma największe szanse na rozpoczęcie własnej 

działalności. 

Ok. 60% przedsiębiorców deklaruje chęć podnoszenia kwalifikacji zarówno swoich 

jak i swoich pracowników, przy czym większym stopniu rozważają podnoszenie 

kompetencji swoich pracowników.  

W przypadku podnoszenia swoich kompetencji – najbardziej zainteresowani są tym 

przedstawiciele branży gastronomicznej i rozrywkowej, natomiast w przypadku 

podnoszenia kompetencji pracowników są to usługi finansowe i doradcze. Jak zostało 

wskazane w wywiadach IDI są to branże, które ze względu na swoją specyfikę wymagają 

ciągłego doszkalania (m.in. ze względu na zmieniające się przepisy prawa). Należy 
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zauważyć, że w najmniejszym stopniu zainteresowani podnoszeniem swoich 

kompetencji są właściciele jednoosobowych działalności gospodarczej.  

Warto zwrócić uwagę na usługi rzemieślnicze, których właściciele nie są chętni do 

podnoszenia kwalifikacji swoich czy swoich pracowników. Co wynika z faktu, że 

przedstawiciele usług rzemieślniczych prowadzą przede wszystkim jednoosobowe 

działalności gospodarcze i są to osoby starsze, które w mniejszym stopniu wiedzą jak 

odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku.  

Zauważa się również brak osób, które mogłyby rozwijać działalność 

przedsiębiorstw związanych z produkcją wyrobów z lnu oraz osób 

wykonujących zawody rzemieślnicze.  
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8. Napływ zagranicznego kapitału i pozyskiwanie środków 

unijnych, innowacyjność podmiotów gospodarczych 

Z danych zgromadzonych w Banku Danych Lokalnych GUS wynika, że na przestrzeni lat 

2016-2018, w Żyrardowie, stopniowo wzrastała liczba spółek spółki handlowych z 

udziałem kapitału zagranicznego. Ich liczba wynosiła odpowiednio 53, 67, 75. W 

odniesieniu do ogólnej liczby spółek handlowych zlokalizowanych na terenie miasta, 

odsetek ten jest porównywalny do średniej dla powiatu żyrardowskiego, niższy natomiast 

niż dla całego województwa mazowieckiego24.   

Zgodnie z Listą największych inwestorów zagranicznych w Polsce - 2016/2017 

publikowaną przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w Żyrardowie działały 3 duże 

podmioty z kapitałem zagranicznym: TCL Operations Polska – Żyrardów (producent 

elektroniki użytkowej, kraj pochodzenia kapitału - Belgia25), Ruukki Polska Sp. z o. o. 

(producent metalowych elementów konstrukcyjnych, kraj pochodzenia kapitału – 

Finlandia), Polmos Żyrardów Sp. z.o.o., kraj pochodzenia kapitału – Francja). Żaden z 

tych podmiotów nie znajduje się na obszarze rewitalizacji.  

Przeprowadzona inwentaryzacja przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji nie 

zidentyfikowała działalności gospodarczych, które posiadałyby wkład kapitału 

zagranicznego. Uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji dla potencjalnych przedsiębiorców, 

także z kapitałem zagranicznym, stanowi ogromne wyzwanie i szansę. Ich pojawienie się 

(także poza obszarem rewitalizacji) spowoduje wzrost zatrudnienia, tworzenie nowych 

dobrze płatnych miejsc pracy, wprowadzenie nowych technologii oraz podwyższenie 

atrakcyjności inwestycyjnej.  

Jednocześnie lokalni przedsiębiorcy wskazują, że Miasto powinno w równy 

sposób traktować lokalną działalność jak i zagranicznych inwestorów, 

szczególnie, że ci drudzy nie są przywiązani do miejsca i mogą w każdej zmienić 

siedzibę swojej firmy.  

Również rozmowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na obszarze rewitalizacji 

pokazały, że dotychczas nie pozyskiwali oni dodatkowych środków na rozwój np. 

z funduszy unijnych. W dużej mierze wskazywali na brak pełnej wiedzy na temat tego, 

w jaki sposób je pozyskiwać i na co mogłyby być przeznaczone.   

Problemem dotyczącym podmiotów gospodarczych działających na obszarze rewitalizacji 

jest niski poziom innowacyjności prowadzonych firm. Z przeprowadzonych rozmów 

z przedsiębiorcami wynika, że podejmowana przez nich działalność koncentruje się 

na dostarczaniu produktów i usług głównie na lokalny rynek.  

Warto również zauważyć, że przyciągnięcie firm z kapitałem zagranicznym wiąże się 

z przygotowaniem terenów na nowe inwestycje. Takim miejscem mogłyby być tereny 

Bielnika, które obecnie są zaniedbane, brakuje tam również podstawowej infrastruktury 

jak chodniki, drogi, oświetlenie, ale także  tablic informujących o tym, jakie firmy działają 

na tym obszarze.  

                                                           
24 Odsetek ten w 2018 r. dla Żyrardowa wynosił 1,5%, dla powiatu 1,3%, dla woj. mazowieckiego 4,1%. 
25 TCL Operations Polska - Żyrardów; TCL BELGIUM SOCIETE ANONYME S A ODDZIAŁ W POLSCE – Warszawa – 
spółka matka pochodzi z Chin, natomiast spółka tworząca oddział w Żyrardowie z Belgii. 
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Podsumowanie 

Na obszarze rewitalizacji nie działają firmy z kapitałem zagranicznym. Funkcjonujące na 

tym obszarze przedsiębiorstwa nie korzystają z dotacji na innowacje, nie pozyskiwały 

również środków na rozwój z funduszy unijnych.  

Przyciągnięcie nowych firm wiązałoby się  z przygotowaniem infrastruktury zapewniającej 

dostępność do terenów i obiektów, w których mogłaby być rozwijana np. działalność 

produkcyjna. 
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9. Analiza mechanizmów powstawania i utrwalania się 

zdiagnozowanych problemów  

Ustawa o rewitalizacji z 2015 roku w zakresie rozwoju gospodarczego koncentruje się 

na dwóch rodzajach negatywnych zjawisk: na niskim stopniu przedsiębiorczości 

mieszkańców oraz na słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw. Obszar rewitalizacji 

cechuje się niskim poziomem rozwoju gospodarczego. Jednak sytuacji gospodarczej nie 

można analizować w oderwaniu od sytuacji społecznej.  

Przeprowadzona diagnoza przyczyniła się do identyfikacji głównych problemów, jakie 

utrudniają rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji. Punktem wyjścia do określenia 

istotnych barier w sferze gospodarczej i ich przyczyn jest stwierdzenie, że na obszarze 

rewitalizacji zauważalny jest niski poziom rozwoju gospodarczego (126). Głównymi 

czynniki wpływającymi na ten stan, które jednocześnie ze sobą korelują można określić 

jako: 

 Wysoki poziom bezrobocia i niski poziom przedsiębiorczości (2), 

 Ograniczona skala działania lokalnych przedsiębiorców, w tym nisko płatne 

miejsca pracy  oferowana na rynku pracy (20), 

 Zły stan infrastruktury technicznej (3), 

 Niedostatecznie rozwinięte usługi turystyczne i okołoturystyczne (4), 

 Niewystarczająca współpraca między przedsiębiorcami (7), 

 Niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców ze strony Miasta (6), 

 Zanikające branże tradycyjne i rzemieślnicze (5). 

Każdy z tych czynników wiąże się z innymi problemami, które stanowią ich przyczynę 

bądź skutek i wpływa na pozostałe analizowane aspekty. Jednocześnie z poszczególnymi 

głównymi problemami można powiązać grupy interesariuszy, wśród których te negatywne 

czynniki zazębiają się, łączą w ciągi przyczynowo-skutkowe i utrwalają na przestrzeni 

czasu.  

1) Wysoki poziom bezrobocia i niski poziom przedsiębiorczości (2). Pierwszą 

grupą są osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Problem bezrobocia został 

szczegółowo opisany w „Pogłębionej charakterystyce obszaru rewitalizacji 

w Żyrardowie – analiza w sferze społecznej”, jednak wpływa on na funkcjonowanie 

gospodarki, dlatego został zasygnalizowany również w tej części. Przyczyny 

bezrobocia są zróżnicowane, ale na pewno w większym lub mniejszym stopniu 

wynikają one z czynników zewnętrznych albo z indywidualnego postępowania i 

postawy człowieka. Jednym z czynników zewnętrznych są niewystarczające usługi 

opiekuńcze dla dzieci (30).  Ze względu na małą dostępność miejsc opieki nad 

dziećmi młodzi rodzice, szczególnie matki napotykają poważne bariery 

ograniczające ich aktywność na rynku pracy. Inną barierą są ograniczone możliwości 

uzyskania wsparcia w postaci doradztwa zawodowego czy związanego z zakładaniem, 

prowadzeniem i rozwojem własnej działalności gospodarczej. Powrót z 

                                                           
26 Numery odpowiadają cyfrom na rysunku 1 
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macierzyństwa jest często momentem refleksji i wyrobu nowej ścieżki rozwoju 

zawodowego – wydaje się, że większa liczba młodych matek byłaby gotowa podjąć 

aktywność zawodową gdyby miała informacje, możliwości i wsparcie przy zakładaniu 

własnej działalności, podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin lub w domu.  

Drugą charakterystyczną dla Żyrardowa grupą nieaktywną zawodowo są osoby 

długotrwale bezrobotne z niskim poziomem wykształcenia i kwalifikacji 

(31). Są to osoby często uzależnione od systemu pomocy społecznej, dziedziczące 

niepożądane zachowania,  których ostatnia legalna praca była na przełomie wieku 

w działających jeszcze zakładach lniarskich. Jak wskazują przedsiębiorcy 

zatrudniający mieszkańców z obszaru rewitalizacji, często są to osoby uzależnione 

(22). Niski poziom kwalifikacji i brak chęci do podjęcia aktywności zawodowej jest 

złym przykładem, który ma negatywny wpływ na kolejne pokolenia młodych 

żyrardowian. 

Przyczyn bezrobocia upatruje się również w ograniczonej liczbie nowotworzonych 

miejsc pracy i  niskimi płacami na istniejących stanowiskach pracy (27), co z kolei 

związane jest z niskim poziomem przedsiębiorczości (2) wynikającym także 

z niewystarczającego wsparcia w zakresie doradztwa dla nowych i istniejących firm 

(32). Brak pracy przekłada się na niski popyt na oferowane usługi i produkty, co 

wynika z małej zamożności mieszkańców (23) i jednocześnie jest przyczyną 

powstawania przedsiębiorstw typu lombard czy podmiotów udzielających 

krótkoterminowych pożyczek (24). Łatwa dostępność do tego typu placówek  

napędza spiralę zadłużeń. Niski poziom popytu na usługi wpływa bezpośrednio na 

ograniczoną skalę działania lokalnych przedsiębiorców (20).  

2) Na ograniczoną skalę działania lokalnych przedsiębiorców (20) wpływa, 

zdaniem lokalnych przedsiębiorców duża konkurencja ze strony lokali sieciowych 

(29).  Powodem jest także niski stopień innowacyjności przedsiębiorstw (25) i 

nieliczne plany dotyczące rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Podejmowane 

inicjatywy są mało innowacyjne, rozwojowe oraz skupiają się na najbliższym 

otoczeniu. Sami przedsiębiorcy również wykazują się niską aktywnością, o czym 

świadczy niechęć do tworzenia nowych miejsc pracy (ponad połowa badanych nie 

utworzyło w ostatnim roku etatu lub nie ma takich planów na przyszłość), a także 

niskie płace na dotychczas oferowanych stanowiskach pracy (27). Skala 

oddziaływania zdecydowanej większości podejmowanych i prowadzonych inicjatyw 

gospodarczych jest lokalna. Jednocześnie należy zauważyć, że najczęściej chęć 

założenia firmy deklarują osoby młode (do 34 roku życia), z wykształceniem średnim 

lub wyższym. Z tego względu wsparcie należy też kierować do osób młodych, 

kreatywnych chcących rozpocząć aktywność zawodową. To innowacyjne, 

ambitne działania mogą być impulsem do rozwoju gospodarczego Żyrardowa. 

Brakuje działań, dzięki którym będą wskazywane młodym osobom nowe możliwości, 

perspektywy, będące impulsem do przerwania spirali niemocy i marazmu – 

dotykającej obecnie część mieszkańców obszaru rewitalizacji. Inną kwestią związaną 

z zasobami ludzkimi jest także duża rotacja pracowników (28) i trudności w 

znalezieniu pracowników chętnych do pracy, w szczególności w branżach związanych 

z produkcją wyrobów z lnu czy w przypadku usług rzemieślniczych.  

Przyczyn tej sytuacji należy również upatrywać w niewystarczającej współpracy 

między przedsiębiorcami (7), która pozwoliłaby na zwiększenie skali działania dzięki 
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efektom synergii. Drugą taką kategorią jest niewystarczająca współpraca z władzami 

Miasta i wsparcie ze strony Miasta (6).  

Czynnikami spoza sfery gospodarczej czy społecznej, które również mają wpływ 

na pogłębianie się tego problemu jest zły stan infrastruktury technicznej (3) 

wpływający z jednej strony na odbiór przestrzeni, w której znajduje się dany lokal, 

ale także na możliwości dalszego rozwoju. Zły stan zagospodarowania to także brak 

chodników i oświetlenia, który przekłada się na obniżone poczucie bezpieczeństwa 

(26), a co za tym idzie również na chęć odwiedzenia danego lokalu.  

3) Wspomniany zły stan infrastruktury technicznej (3) dotyczy kilku aspektów. Są 

to z jednej strony warunki lokalowe jak również przestrzeń wokół nich. 

Przedsiębiorcy zwracali uwagę, że cześć lokali szczególnie tych znajdujących się w 

zabytkowych obiektach jest w złym stanie technicznym (17). Ponad 40% 

korzystających z miejskich lokali użytkowych nie jest zadowolona z ich stanu 

technicznego. Duży problem stanowi również ich dostosowanie do potrzeb osób o 

ograniczonych możliwościach ruchowych (19). Te aspekty są jednymi z głównym 

powodów powstawania zjawiska pustostanów (18), które jest szczególnie negatywnie 

w przypadku ulic o charakterze handlowym (21). Drugim aspektem w tym obszarze 

tematycznym jest zagospodarowanie przestrzeni. W tej kwestii najistotniejszy jest 

brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych (14) – jest to jedna z najczęściej 

wskazywanych wad obszaru rewitalizacji. Przedsiębiorcy działający na terenie 

Bielnika zwracali również uwagę na brak podstawowego zagospodarowania tego 

obszaru (16) – brak chodników, dróg dojazdowych czy oświetlenia. Brak 

wyposażenia w podstawową infrastrukturę zniechęca też innych przedsiębiorców, 

którzy byliby skłonni do zainwestowania na tym obszarze. Przedsiębiorcy działający 

w centralnej części obszaru natomiast, zwracali uwagę na niską estetykę przestrzeni 

– zniszczone elewacje, niewystarczające zagospodarowanie zielenią czy też 

niedostateczne wyposażenie w małą architekturę.   

4) Niedostatecznie rozwinięte usługi turystyczne i okołoturystyczne (4) - obszar 

rewitalizacji w Żyrardowie ze względu na swój niepowtarzalny charakter, będący 

niewątpliwie atutem całego subregionu może być doskonałym miejscem do rozwoju 

usług turystycznych i okołoturystycznych np. gastronomicznych. Obecnie przy braku 

wyraźnie wykreowanych produktów lokalnych (10), podejmowanych spójnych działań 

promocyjnych oraz informacyjnych (11), przy złym stanie infrastruktury i 

ograniczonej dostępności części budynków i przestrzeni publicznej (3) obszar ten nie 

jest odwiedzany licznie przez turystów. Brakuje w tym zakresie także współpracy 

między przedsiębiorcami (7), którzy np. dzięki polecaniu swoich usług nawzajem 

mogliby zyskać więcej. Część przedsiębiorców z danej branży uważa, że miasto nie 

jest otwarte na dialog, a podejmowane przez magistrat działania nie są 

konsultowane, co więcej nie informuje się  przedsiębiorców o planowanych 

wydarzeniach, inwestycjach wpływających na funkcjonowanie tych podmiotów 

gospodarczych (12). Planując przyszłe działania należy objąć nimi właśnie grupę 

przedsiębiorców działających i planujących rozpocząć działania w branży 

okołoturystycznej i turystycznej, tym bardziej, że rozwiązanie części problemów 

nie musi być kosztowne i wiąże się z poprawą komunikacji czy inicjowaniem 

tworzenia sieci współpracy.   

5) Zanikające branże tradycyjne i rzemieślnicze (5). Kolejną istotną z punktu 

widzenia rozwoju gospodarczego Żyrardowa branżą są przedsiębiorstwa związane 
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z produkcją wyrobów z lnu bądź swoją działalnością nawiązujące do charakteru 

Żyrardowa jak  np. przedsiębiorstwo produkujące cegły. Drugą grupą są zawody 

rzemieślnicze – jak wykazała przeprowadzona diagnoza istnieje ryzyko, że 

przedstawiciele tego typu usług przejdą na emeryturę nie przekazując swojej wiedzy 

i umiejętności innym osobom, co będzie równoznaczne z zakończeniem działalności 

określonych zawodów. Cechą wspólną dla obu tych branż jest brak osób chętnych do 

pracy (8), jak również brak kursów, szkół, które kształciłby młode osoby w tych 

zawodach (9). Brakuje też działań promujących lokalne rzemiosło, sieciujących 

podmioty – szczególnie te nawiązujące swoją aktywnością do dziedzictwa 

kulturowego Żyrardowa (11). Mimo wyróżniających się potencjałów nie istnieją 

produkty lokalne (10), w ramach których możliwa byłaby współpraca lokalnych 

przedsiębiorców, nawiązujących do tradycji przemysłowych miasta. Niewystarczające 

jest również wsparcie w tym zakresie ze strony Miasta (6). Zauważalne jest zjawisko 

upadku tradycji produkcyjnych, a rzemieślnicy nie mają swoich następców. Część 

obecnie istniejących podmiotów produkcyjnych i rzemieślniczych w najbliższym 

czasie może zaprzestać swojej działalności lub ją mocno ograniczyć. Jednocześnie 

należy zauważyć, że przedsiębiorstwa te bazują na technologiach wymagających 

unowocześnienia i szczególnie w przypadku rzemieślników nie potrafią sprostać 

wymaganiom współczesnego rynku (25).  

6) Niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców ze strony Miasta (6) 

przekłada się na wcześniej wymienione problemy i trudności związane z 

prowadzeniem swojej działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji. W dużej 

mierze problem związany jest z niedostatecznym poziomem komunikacji i współpracy 

między władzami Miasta a przedsiębiorcami (12). Skarżą się oni na brak 

przekazywania informacji przez Miasto, nieuwzględnianie opinii przedsiębiorców w 

planach Miasta. Niewystarczające są również wg przedsiębiorców bezpośrednie formy 

wsparcia w postaci ulg w podatkach lokalnych, wprowadzeniu preferencyjnych 

warunków najmu lokali (13) czy remontach lokali użytkowych. Przedsiębiorcy 

zwracali również uwagę na brak wspólnej promocji (11), w szczególności w branżach, 

które mogłyby być czynnikiem rozwojowym Żyrardowa jak turystyka, czy branże 

nawiązujące do historii i dziedzictwa Żyrardowa.  

7) Niewystarczająca współpraca między przedsiębiorcami (7) jest także istotna 

w kontekście wspólnej promocji. Na potrzebę takiej współpracy wskazywali głównie 

przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mając na myśli także podmioty z innych 

branż np. noclegowej czy rozrywkowej. Korzystanie z usług z jednej branży np. 

z restauracji mogłoby być powiązane z zachęceniem zakupu pamiątek – asortymentu 

lnianego czy skorzystanie z usług noclegowych pobliskiego hotelu. Brak tej 

współpracy przyczynia się do zmniejszenia wpływów z branż tradycyjnych, jak 

również wpływa negatywnie na rozwój usług turystycznych, co ma przełożenie na 

ograniczenie skali działania lokalnych przedsiębiorców.  

Podsumowując głównymi grupami docelowymi, które powinny zostać objęte działaniami 

rewitalizacyjnymi są: 

 osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy, w tym:  osoby długotrwale bierne 

zawodowo, bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz młodzi rodzice, 

 młodzież wchodząca na rynek pracy i osoby aktywne przedsiębiorczo, 
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 lokalni przedsiębiorcy, w szczególności podmioty, których działalność jest istotna 

z punktu widzenia zachowania  lokalnych tradycji produkcyjnych i dziedzictwa 

kulturowego obszaru, których działalność ze względu na swój charakter jest 

zagrożona ograniczeniem bądź zamknięciem, 

 podmioty gospodarcze z branży turystycznej i okołoturystycznej, w szczególności 

 gastronomicznej.   
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Rysunek 1. Mechanizm powstawania i utrwalania problemów w sferze gospodarczej  
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Źródło: opracowane własne 



107 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

10. Ocena możliwości poprawy sytuacji w sferze gospodarczej 

na obszarze rewitalizacji (instrumenty i narzędzia) 

Zadaniem rewitalizacji w zakresie omawianej sfery jest ożywienie gospodarcze. 

Na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszowych oraz wywiadów 

z przedsiębiorcami stworzono katalog rekomendacji dotyczących możliwości poprawy 

lokalnej sytuacji gospodarczej. Opinie przedsiębiorców związane z ich problemami 

i potrzebami pozwoliły na określenie działań, które mogłyby się przyczynić do rozwoju 

przedsiębiorstw, funkcjonujących na obszarze rewitalizacji. W poniższej tabeli zostały 

przedstawione propozycje instrumentów i narzędzi powiązane ze zidentyfikowanymi 

problemami: 
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Tabela 18. Zestawienie zidentyfikowanych problemów z proponowanymi narzędziami i instrumentami ich rozwiązania  

Lp. Zidentyfikowane problemy Proponowane narzędzia i instrumenty wsparcia 

1.  wysoki poziom bezrobocia i niski poziom 

przedsiębiorczości (2) 

 uzależnienia (22) 

 mała zamożność mieszkańców (23) 

 występowanie branż niepożądanych  

(lombard, pożyczki-chwilówki, sklepy 

monopolowe) (24) 

 niewystarczające usługi opiekuńcze dla 

dzieci (30) 

 niskie kwalifikacje (31) 

 niewystarczające doradztwo dla nowych i 

istniejących firm (32) 

1) Doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz pozyskiwania środków na innowacje - instrument ten powinien zostać 

skierowany zarówno do tych, którzy dopiero planują rozpoczęcie własnej 

działalności, jak i do doświadczonych przedsiębiorców. Dla pierwszej wskazanej 

grupy przygotowana oferta powinna odnosić się do doradztwa związanego 

z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2) Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej – powołanie Centrum 

Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone będzie doradztwo zawodowe, 

organizowane będą specjalistyczne kursy i szkolenia, praktyki zawodowe, 

pośrednictwo pracy. Działania mogą zostać zlecone jednej z organizacji 

pozarządowych działających na terenie Żyrardowa. 

3) Zwiększenie zakresu usług opiekuńczych dla dzieci – zwiększenie dostępności 

do żłobków, zapewnienie warunków do tworzenia domowych żłobków, klubów 

malucha itp. 

4) Stosowanie klauzul społecznych. Na większą skalę odpowiedzią 

na zidentyfikowane problemy może być stosowanie klauzul społecznych  

w zamówieniach publicznych, dzięki czemu wspierane będą przedsiębiorstwa, 

w tym  także przedsiębiorstwa ekonomii społecznej działające na obszarze 

rewitalizacji. Tak jak zostało wskazane w Diagnozie stanu ekonomii społecznej 

na terenie miasta Żyrardowa wraz z określeniem kluczowych potrzeb w tym 

zakresie oraz sposobów finansowania działań. Kluczowym zadaniem miasta jest 

podejście do zamówień publicznych i wykorzystywanie tzw. klauzul społecznych 

we wszystkich możliwych zamówieniach realizowanych przez podmioty miasta (nie 

tylko sam Urząd Miejski, ale też inne instytucje miejskie, w tym szkoły). Ważne, 

aby przed rozpoczęciem procedury zamówień publicznych (zarówno podlegającej 

ustawie Prawo zamówień publicznych, jak i nieobjętych tą ustawą) dokonana 
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Lp. Zidentyfikowane problemy Proponowane narzędzia i instrumenty wsparcia 

została analiza możliwości zastosowania klauzul społecznych. W tym celu warto 

rozważyć stworzenie wewnętrznych wytycznych dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych miasta. Realizacja zadań zleconych jest jedną z metod 

na zwiększenie stabilności finansowej organizacji pozarządowych oraz możliwością 

rozwoju i poszerzania zakresu realizowanych zadań. Usługi te mogą dot. 

utrzymania czystości, konserwacji zieleni, prowadzenia usług opiekuńczych itp. 

5) Zlecanie drobnych prac budowlanych, remontowych itp. „fachowcom” 

z obszaru rewitalizacji. Małe zamówienia, praca typu „złota rączka”: mogłyby 

być zlecane „fachowcom” (np. ślusarzom, budowlańcom) z obszaru rewitalizacji, 

dzięki czemu mieliby z jednej strony zatrudnienie, a z drugiej strony angażowaliby 

się w pracę na terenie swojego podwórka. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie 

spisu „fachowców”, do których można zwrócić się ze zleceniem zadań.   

1) Ograniczenie działalności branż niepożądanych – w przypadku lokali miejskich 

wprowadzenie zakazu dot. wynajmowania powierzchni na tego typu działalność.  

2) Ograniczenie sprzedaży alkoholu po godz. 22:00. 

2.  zły stan infrastruktury technicznej (3) 

 niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych (14) 

 niski poziom estetyki wokół lokalu 

użytkowego (15) 

 zły stan zagospodarowania Bielnika (16) 

 zły stan techniczny części lokali 

użytkowych (17) 

 duża liczba pustostanów (18) 

 niedostosowanie lokali do potrzeb osób o 

ograniczonych możliwościach ruchowych  

1) Poprawa stanu technicznego budynków, dostępności do lokali użytkowych 

oraz jakości przestrzeni publicznej:  

 Dotacje na remonty, szczególnie  w budynkach zabytkowych. Wprowadzenie 

takiego narzędzia mogłoby pozwolić na likwidację części barier architektonicznych 

czy ogólnego stanu technicznego lokalu. 

 Utworzenie parkingu naziemnego/podziemnego połączonego z komunikacją 

publiczną i/lub rowerową, umożliwiającą dostanie się do poszczególnych lokali. Ma 

to szczególne znaczenie w przypadku tych przedsiębiorców, którzy wskazywali, że 

liczba miejsc parkingowych w okolicach ich lokali jest niewystarczająca. 

 Uporządkowanie obecnie występujących dzikich parkingów 

 Remont ulic i chodników na Bielniku  
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(19) 

 niekorzystny wizerunek ulic o charakterze 

handlowym (21) 

 niskie poczucie bezpieczeństwa (26)  

 Zapewnienie oświetlenia na Bielniku  

 Zwiększenie wyposażenia w małą architekturę  

 Zadbanie o zagospodarowanie zieleni 

 Zwiększenie  czytelności i oznakowania lokali usługowych, w tym ustawienie tablicy 

informacyjnej wraz z mapką na terenie Bielnika, ujednolicenie szyldów na ulicach 

zlokalizowanych na terenie osady fabrycznej 

 Organizowanie konkursów na najlepiej wyglądającą witrynę lokalu użytkowego  

2) Opracowanie Poradnika dobrych praktyk architektonicznych. 

Dokument, który przystępnym językiem wskazuje na to jak powinna wyglądać 

elewacja budynków, dachy, okna, szyldy, witryny, czyli o te wszystkie elementy 

wpływające na genius loci. Publikacja będzie również tłumaczyła na czym polega 

fenomen i unikalność tego miejsca (przykładem jest tego typu poradnik dla 

dzielnicy Warszawy Żoliborz).   

3) Utworzenie funduszu remontowego/opracowanie i wdrożenie systemu 

dopłat np. do remontów.  

Koszty wyremontowania, a następnie utrzymania budynków zabytkowych są 

zdecydowanie wyższe niż w obiektach nie wpisanych do ewidencji bądź rejestru 

zabytków. W związku z tym istotne byłoby zwiększenie skuteczności wdrażania 

mechanizmu finansowania prac i robót realizowanych przez właścicieli i posiadaczy 

zabytków, za pomocą dotacji udzielanych przez organ stanowiący gminy np. 

przeznaczonych na odnowienie lub całkowite odtworzenie  zabytkowych okien i drzwi.  

3.  niedostatecznie rozwinięte usługi 

turystyczne i okołoturystyczne (4)  

 brak produktów turystycznych (10) 

 niewystarczająca promocja lokalnych 

Wykorzystanie istniejącego potencjału turystycznego. Z przeprowadzonych 

wywiadów indywidualnych pogłębionych wynika, że przedsiębiorcy oczekiwaliby zmian w 

tym zakresie. Mogłoby to znacząco wpłynąć na zyski z ich działalności. Historia miasta i 

zachowane obiekty zabytkowe stanowią ogromny potencjał potrzebny do rozwoju tej 

dziedziny. Proponuje się zainwestowanie w odnowę zabytkowych budynków 
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przedsiębiorców (11) 

 niewystarczająca komunikacja i 

współpraca na linii Miasto-przedsiębiorcy  

(12) 

i infrastruktury im towarzyszącej.  

1) Utworzenie Informacji Turystycznej wraz ze sklepikiem z pamiątkami. 

2) Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami i opracowanie trasy turystycznej 

wykorzystującej nowoczesne technologie (np. qr kody, questy). 

3) Stworzenie we współpracy z przedsiębiorcami lokalnego produktu turystycznego 

4) Utworzenie klastra skupiającego w sobie firmy działające w branży turystycznej 

i okołoturystycznej, firmy wpisujące się swoją działalnością w dziedzictwo 

historyczne i kulturowe Żyrardowa, stowarzyszenia i instytucje kultury działające 

na rzecz ochrony tego dziedzictwa. 

5) Do rozważenia pozostaje przeznaczenie jednego z budynków znajdujących się na 

terenie osady fabrycznej na działalność gospodarczą i stworzenie z niego 

modelowego obiektu usługowo-handlowego w odremontowanym zgodnie 

z wytycznymi konserwatora zabytków budynku, który będzie pełnił jednocześnie 

funkcje turystyczne – może być tu np. zlokalizowana informacja turystyczna, sklep 

z pamiątkami, lokal gastronomiczny, sklep z wyrobami lnianymi, minigaleria, sala 

konferencyjna itp. Takie przedsięwzięcie mogłoby zostać zrealizowane w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że 

unikalność osady fabrycznej polega m.in. na zachowaniu funkcji budynków 

mieszkalnych nieprzerwanie od końca XIX w., dlatego zaproponowane rozwiązanie 

niesie ze sobą pewne zagrożenie związane z przerwaniem tej funkcji.  

4.  zanikające branże tradycyjne  

i rzemieślnicze (5) 

 brak osób chętnych do pracy (8) 

 brak kursów, szkół przygotowujących do 

zawodu (9) 

1) Doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz pozyskiwania środków na innowacje 

Zwiększenie takiej oferty mogłoby być powiązane z prowadzeniem dodatkowej 

działalności edukacyjnej np. dla wieloletnich przedsiębiorców, którzy mogą mieć 

problem z dostosowaniem się do istniejących warunków rynkowych, także związanych 

z rozwojem Internetu i rezygnacji kupna produktów przez część konsumentów poprzez 
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sklepy stacjonarne, ale także unowocześnienia swojego warsztatu pracy, konieczności 

zmiany technologii.  

Doradztwo mogłoby również dotyczyć dostosowania usług do wymagań współczesnego 

świata -  indywidualizacja usług np. szewc, który zrobi buty na zamówienie; kowal 

wykonujący szyldy na zamówienie oraz łączenie funkcji np. łączenie pracowni 

rzemieślniczej z organizowaniem warsztatów; pracownia rękodzieła połączona ze 

sprzedażą i warsztatami z rękodzieła. 

2) Wykorzystanie wiedzy osób z dawnych zakładów lniarskich oraz 

rzemieślników z obszaru – organizacja kursów zawodowych, warsztatów 

rękodzielniczych prowadzonych przez te osoby. Istotne jest także poszukiwanie 

następców i kontynuatorów pracy rzemieślniczej i kształcenie ich przez osoby od lat 

wykonujące tego typu zawody.  

3) Stworzenie programu edukacyjnego, którego celem byłoby wykształcenie 

poczucia tożsamości z historią Żyrardowa, zakładami lniarskimi, wykształcenie 

poczucia dumy z pracowania w miejscu tak silnie związanym z rozwojem miasta, 

powiązane byłoby z kursami i warsztatami przygotowującymi do pracy w zakładach 

związanych z produkcją materiałów z lnu bądź zachęcających do założenia własnej 

działalności z tym związanych. 

4) Działania na rzecz powiązania oferty szkół zawodowych i technicznych 

do potrzeb lokalnego rynku pracy.  

5.  niewystarczające wsparcie dla 

przedsiębiorców ze strony Miasta (6) 

 niewystarczająca promocja lokalnych 

przedsiębiorców (11) 

 brak preferencyjnych warunków najmu 

(13) 

1) Rozbudowa systemu ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (ulgi podatkowe „w 

zamian za” tworzenie nowych wakatów, zniżki w podatkach od nieruchomości, 

oferowane za adaptację lub budowę nowych obiektów na cele działalności 

gospodarczej). 

2) Stworzenie preferencyjnych warunków najmu lokali dla wybranych branż 

mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego – branże związane 

z tradycjami Żyrardowa, rzemieślnicy np. obniżone stawki czynszów, wprowadzenie 
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 niewystarczająca komunikacja 

i współpraca na linii Miasto-

przedsiębiorcy  (12) 

czynszów kroczących, zmiennych sezonowo.  

3) Wydłużenie czasu najmu bądź zagwarantowanie możliwości przedłużenia 

najmu, skrócenie formalności w miejskich lokalach użytkowych  

Ww. działania są szczególną formą wsparcia, powinny być w pierwszej kolejności 

adresowana do tych, którzy rozpoczynają swój biznes. Taka oferta od samorządu 

miejskiego mogłaby uatrakcyjnić te lokale, które w warunkach niepreferencyjnego 

wynajmu nie są obecnie wynajmowane. Zmniejszenie liczby występujących na 

obszarze rewitalizacji pustostanów powinno być powiązane z próbą przyciągnięcia 

branż, działalności, które generować będą ruch klientów na wskazanym terenie, bądź 

będą miejscem do realizacji różnych działań społeczno-gospodarczych inicjowanych 

przez stronę społeczną lub samorządową. Ważny tu jest kontekst - nowe 

przedsiębiorstwa mogą ożywić obszar, przyciągnąć ludzi, dla których dotychczasowa 

oferta usługowa czy handlowa nie była ciekawa. 

4) Zapewnienie odpowiedniego mixu usług – zaplanowanie optymalnego z punktu 

widzenia mieszkańców i przedsiębiorców zestawu branż, w szczególności na ulicach o 

charakterze handlowym i dążenie do jego osiągniecia. Przykładem jest opracowania 

w ramach programu rewitalizacji – Koncepcja gospodarowania lokalami użytkowymi 

należącymi do zasobu m.st. Warszawy. 

5) Organizowanie cyklicznych spotkań władz miasta z przedsiębiorcami. Tego 

typu spotkania mogą przyjąć formę np. regularnych cotygodniowych śniadań, 

podczas których władze miasta będą mogły poznać bieżące problemy 

przedsiębiorców i jednocześnie określić ramy i możliwości współpracy sparzającej 

rozwojowi gospodarczemu obszaru rewitalizacji. 

6) Powołanie pełnomocnika ds. rozwoju przedsiębiorczości. Jego rola jest 

widziana przy promocji miasta i działań przedsiębiorców, a także jako pośrednika 

pomiędzy różnymi grupami interesów. 

7) Przekazywanie bieżących informacji nt. działań miasta, szczególnie tych 



114 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Lp. Zidentyfikowane problemy Proponowane narzędzia i instrumenty wsparcia 

związanych z rewitalizacją planowanymi inwestycjami, remontami itp. 

z odpowiednim wyprzedzeniem – może to być jedno z zadań pełnomocnika ds. 

rozwoju przedsiębiorczości. 

8) Opracowanie programu współpracy gospodarczej  

6.  niewystarczająca współpraca między 

przedsiębiorcami (7) 

1) Wspólna promocja – współpraca w zakresie promocji, przejawiająca się 

w promowaniu lokali z jednej ulicy lub całego obszaru rewitalizacji. Jednym 

z elementów takiej kampanii promocyjnej mogłaby być organizacja targów, 

wydarzeń powiązanych tematycznie i skupiających przedstawicieli różnych branż 

wokół jednego tematu. Tego typu działania przyczynią się do zaprezentowania 

swojego asortymentu, usług nie tylko mieszkańcom Żyrardowa, ale także osobom 

spoza miasta, zainteresowanych danym tematem. Stworzenie sieci współpracy 

i polecanie poszczególnych działalności nawzajem.  

2) Utworzenie klastra skupiającego w sobie firmy działające w branży turystycznej 

i okołoturystycznej, firmy wpisujące się swoją działalnością w dziedzictwo 

historyczne i kulturowe Żyrardowa, stowarzyszenia i instytucje kultury działające na 

rzecz ochrony tego dziedzictwa. 

7.  ograniczona skala działania lokalnych 

przedsiębiorców (20) 

 mała liczba nowych miejsc pracy, w tym 

lepiej płatnych (27) 

 niski stopień innowacyjności 

przedsiębiorców (25) 

 duża rotacja wśród pracowników (28) 

 duża konkurencja ze strony lokali 

sieciowych (29) 

Powyższe rekomendacje będą wpływały także na rozwiązane wskazanych w tej części 

problemów. Dodatkowe rekomendacje:  

1) Rozbudowa systemu ulg i zwolnień w podatkach lokalnych - ulgi podatkowe, 

zwłaszcza te dotyczące zniżek za tworzenie nowych miejsc pracy. 

2) Doradztwo dotyczące nowych technologii i wprowadzania innowacji 

w przedsiębiorstwie.  

3) Zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodych osób – jest to grupa, która 

w największym stopniu wskazała, że byłaby skłonna założyć własną działalność 

gospodarczą, to do nich powinna być skierowana oferta dotycząca wsparcia przy 

zakładaniu działalności, przejściu przez wszystkie procedury 
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administracyjne, w tym także np. związane z pozwoleniem na szyld, 

ogródek gastronomiczny, wsparcie w zakresie preferencyjnych stawek 

czynszu np. formie wcześniej wspomnianego lokalu za 1 zł. Wsparciem 

mogłoby być również stworzenie przestrzeni biurowej na zasadzie inkubatora 

przedsiębiorczości, które poza miejscem oferowałoby zaplecze księgowo-

administracyjne. Ta przestrzeń również mogłaby zostać wygospodarowana 

w zabytkowych budynkach miejskich (przykład STREFA PRZEDSIĘBIORCY DESK – 

Tarnów – przestrzeń biurowa na terenie zrewitalizowanej Starówki). 

Nie bez znaczenia jest edukacja od najmłodszych lat, dlatego ważne jest 

organizowanie zajęć poświęconych przedsiębiorczości lub tworzenie młodzieżowych 

klubów przedsiębiorczości. 

4) Ograniczenie powstawania sklepów dyskontowych na terenach miejskich na 

terenie obszaru rewitalizacji. 

Źródło: opracowanie własne
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Załącznik 1. Kwestionariusz badania PAPI dla przedsiębiorców 

Badanie diagnozujące zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze rewitalizacji 

Dzień dobry, 

zapraszam Pana/Panią do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie problemów i oczekiwań 

przedsiębiorców prowadzących działalność na wyznaczonym w mieście obszarze rewitalizacji. 

Dla tego terenu przygotowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji – dokument, w którym 

wskazane będą działania, projekty obejmujące strefę gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, 

środowiskową i  techniczną, mające pomóc wyprowadzić obszar rewitalizacji z trudności, deficytów 

jakie posiada.  Z  tego powodu bardzo istotne jest Pana/Pani zdanie i wskazanie faktycznych 

przyczyn występujących tu problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. Pozwoli to lepiej 

przygotować Gminny Program Rewitalizacji i zaplanować właściwe zintegrowane przedsięwzięcia i 

instrumenty wsparcia obszaru rewitalizacji.  

(ankieter wyposażony w mapę obszaru rewitalizacji pokazuje ją respondentowi) 

Warunki prowadzenia działalności na obszarze rewitalizacji 

1. Czy Pana(i) zdaniem najbliższa okolica jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności 

gospodarczej? [Wymagana jedna odpowiedź] 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) Ani tak, ani nie (przejście do pytania 3) 

d) Raczej nie 

e) Zdecydowanie nie 

f) Nie mam zdania (Nie odczytywać) 

 
2. Co Pana(i) zdaniem ma największy wpływ na to, że najbliższa okolica jest miejscem [P1 a-b: 

„atrakcyjnym” P1. d-e: „nieatrakcyjnym”] do prowadzenia działalności gospodarczej? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

........................................................................ 
3. Co Pana(i) zdaniem utrudnia założenie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze 

rewitalizacji? [Można zaznaczyć kilka odpowiedzi] 

a) Konkurencja ze strony dużych firm, sieci handlowych 

b) Niedostateczna promocja lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników, produktów 

c) Utrudniony dostęp do lokali użytkowych, trudności z ich wynajęciem 

d) Niedostosowane zasoby ludzkie do potrzeb lokalnego rynku pracy 

e) Niewystarczająca oferta w zakresie doradztwa dla podmiotów zakładających i prowadzących 

działalność gospodarczą  

f) Polityka miasta w zakresie ulg i opłat lokalnych 

g) Brak preferencyjnych warunków np. najmu lokalu od miasta dla lokalnych przedsiębiorców 
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h) Niski poziom estetyki wokół lokalu negatywnie wpływający na zainteresowanie 

potencjalnych klientów 

i) Niskie poczucie bezpieczeństwa wokół lokalu użytkowego  

j) Inne problemy . Jakie?.......................................................... 

k) Nic mi nie utrudnia prowadzenia działalności gospodarczej  

Jeśli P3=k, nie można wskazać żadnej innej odpowiedzi 

 
4. Jakie były motywy decyzji o podjęciu przez Pana/Panią działalności gospodarczej? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Proszę ocenić jak w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniła się w Pana/Pani firmie sytuacja 

dotycząca: [Wymagana jedna odpowiedź w rzędzie]                                                                 

Proszę o wskazanie właściwej odpowiedzi. Wprowadzone symbole oznaczają: 1 – nastąpiło znaczne 

zmniejszenie/ pogorszenie, 2 – niewielkie zmniejszenie/pogorszenie, 3- utrzymanie się na 

porównywalnym poziomie, 4 – niewielkie zwiększenie/ niewielka poprawa, 5 – znaczne 

zwiększenie/znaczna poprawa.  

 

6. Jak Pan(i) sądzi, jakie działania i projekty mogłyby sprawić, że okolica stanie się miejscem 

bardziej atrakcyjnym dla prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej ? [Nie czytać 

odpowiedzi, dopasować odpowiedź respondenta do wskazanych poniżej odpowiedzi]                                                                 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

................................................... 

a) Poprawa infrastruktury wokół lokalu (zieleń, infrastruktura drogowa,chodniki, parkingi) 
b) Atrakcyjne przestrzenie publiczne 
c) Remonty i modernizacje budynków  

d) Poprawa poziomu bezpieczeństwa  
e) Wspólne działania promocyjne 
f) Organizacja eventów, wydarzeń kulturalnych 
g) Inne. Jakie? 

 

7. Czy w perspektywie najbliższych 6 miesięcy planuje Pan/Pani: [Wymagana jedna odpowiedź] 

 POZIOM ZMIAN 

 1 2 3 4 5 

a) liczba zatrudnionych pracowników      

b) liczba klientów      

c) liczba kooperantów/dostawców      

d) kondycja finansowa      

e) wartość przychodów netto      

f) wartość nakładów inwestycyjnych      

g) pozycja konkurencyjna firmy na rynku      
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a) Rozwinąć prowadzoną działalność gospodarczą 

b) Ograniczyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej 

c) Zlikwidować/ zawiesić działalność gospodarczą 

d) Nie planuję zmian 

e) Nie wiem/trudno powiedzieć [Nie czytać, ale zaznaczyć w razie potrzeby] 

8. Czy rozważa Pan(i) zmianę miejsca prowadzenia działalności tj. zamknięcie lokalu w obecnej 

lokalizacji  i przeniesienie w inne miejsce?  [Wymagana jedna odpowiedź] 

a) Tak (Dlaczego?)…………………………………………………………. (Dokąd?)………………………………………. 

b) Nie 

c) Nie wiem/nie mam zdania [Nie czytać, ale zaznaczyć w razie potrzeby] 

 

9. Co pomogłoby Panu/Pani ze strony Miasta w rozwoju lub rozszerzeniu swojej działalności na 

obszarze rewitalizacji? [Można zaznaczyć kilka odpowiedzi]  

a) Rozbudowa systemu ulg i zwolnień w podatkach lokalnych dla podmiotów prywatnych 

generujących miejsca pracy i inwestycje 

b) Doradztwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 

c) System szkoleń pozwalających na podniesienie umiejętności i kwalifikacji 

d) Udostępnianie pomieszczeń/lokali na preferencyjnych warunkach 

e) Dotacje na remonty budynków, w których znajdują się lokale użytkowe (w szczególności w 

obiektach  zabytkowych)  

f) Stworzenie karty lojalnościowej, którą posługiwaliby się klienci odwiedzający lokale 

usługowe i  handlowe na obszarze rewitalizacji i w zamian za częste zakupy otrzymywaliby 

np. rabaty, dodatkowe oferty 

g) Powołanie pełnomocnika ds. rozwoju przedsiębiorczości 

h) Stworzenie grupy zrzeszającej podmioty gospodarcze świadczące usługi na obszarze 

rewitalizacji, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów  

i) Opracowanie programu promocji gospodarczej  

j) Inne (Bardzo prosimy wpisać jakie: ………………………………….. 

 

Warunki korzystania z lokalu użytkowego 

Porozmawiajmy teraz chwilę na temat lokalu, który Pan(i) użytkuje. 

10. Jaki jest status lokalu, w którym prowadzi Pan(i) działalność? [Wymagana jedna odpowiedź] 

a) Lokal jest moją własnością/ własnością mojej(naszej) firmy (przejście do pytania 13) 

b) Wynajmuję/dzierżawię lokal należący do zasobów miasta 

c) Wynajmuję/dzierżawię lokal od osoby prywatnej/innego podmiotu  gospodarczego 

(przejście do pytania 13) 

Jeśli P10=b P10.1. Dlaczego zdecydował(a) się Pan/Pani wynająć  lokal od miasta? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

..................................................................... 

11. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z warunków korzystania przez Pana(ią) z lokalu  biorąc pod 

uwagę specyfikę prowadzonej działalności? [Wymagana jedna odpowiedź] 
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a) Zdecydowanie tak (przejście do pytania 13) 

b) Raczej tak (przejście do pytania 13) 

c) Ani tak, ani nie  

d) Raczej nie 

e) Zdecydowanie nie 

Trudno powiedzieć [Nie czytać, ale zaznaczyć w razie potrzeby] 

12. Gdyby to zależało jedynie od Pana(i), co by Pan(i) zmieniła w warunkach i zasadach, na jakich 

korzysta Pan/Pani z lokalu użytkowego? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

..................................................................... 

13. Proszę ocenić pod różnymi względami lokal użytkowy, z którego Pan/Pani korzysta [Wymagana 

jedna odpowiedź w rzędzie] 

a) 1 = Bardzo źle 

b) 2 = Raczej źle 

c) 3 = Ani źle, ani dobrze 

d) 4 = Raczej dobrze 

e) 5 = Bardzo dobrze 

f) 6 = Trudno powiedzieć [Nie czytać, ale zaznaczyć w razie potrzeby] 

Jak ocenia Pan(i): 

 
 1 2 3 4 5 6 

11.1. Poziom kosztów związanych z czynszem        

11.2. Położenie lokalu w obrębie miasta       

11.3. Usytuowanie lokalu w budynku        

11.4. Łatwość dojazdu do lokalu środkami komunikacji publicznej        

11.5. Dostępność miejsc parkingowych       

11.6. Dostępność lokalu dla osób niepełnosprawnych       

11.7. Stan techniczny budynku        

 
Zatrudnienie pracowników  

14. Czy w ostatnim roku poszukiwał(a) Pan(i) nowych pracowników do pracy? [Wymagana jedna 

odpowiedź] 

a) Tak 

b) Nie 

15. Czy chciałby/chciałaby Pan(i) podnieść kwalifikacje: [Można wskazać wszystkie odpowiedzi] 

 Tak Nie Nie wiem (Nie czytać) 

a) swoje    

b) swoich pracowników    

 

 METRYCZKA 

Płeć: (jednokrotny wybór) 

a) kobieta 

Miejsca 

prowadzenia 
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b) mężczyzna 

 

działalności: (do 

uzupełnienia przez 

ankietera) 

 adres 

………………

…. 

Wiek respondenta: (jednokrotny wybór) 

a) 18-24 lata 

b) 25-34 

c) 35-44 

d) 45-54 

e) 55-64 

f) 65 lat i więcej 

 

Liczba lat 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

w aktualnym 

miejscu: 

(jednokrotny 

wybór) 

a) Powyżej 

15 lat  

b) 9-15 lat 

c) 2-8 lat 

d) Poniżej 2 

lat 

Forma prawna przedsiębiorstwa: (jednokrotny wybór) 

a) Działalnoś

ć gospodarcza 

b) Spółka 

osobowa 

c) Spółdzielni

a 

d) Spółka 

z o.o. 

e) Spółka 

akcyjna 

 

Wielkość zatrudnienia: (jednokrotny wybór) 

a) jednoosob

owa działalność 

b) do 9 

pracowników 

c) 10-49 

pracowników 

d) 50-249 

pracowników 

e) Powyżej 

250 pracowników 

 

 

a)  

Branża podmiotu gospodarczego (jednokrotny wybór) (odpowiedź zaznacza samodzielnie ankieter) 

Branże – handel 

1.1 Sklepy spożywcze  

1.2 Sklepy przemysłowe z art. codziennego użytku np. środki czystości, chemia 

gospodarcza, kosmetyki, drogerie itp.  

1.3 Sklepy z nową odzieżą, obuwiem  

1.4 Sklepy z odzieżą używaną  

1.5 Sklepy ze sprzętem RTV i AGD  

1.6 Sklepy z meblami i wyposażeniem wnętrz  
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1.7 Sklepy sportowe i z art. turystyczno – wypoczynkowymi  

1.8 Sklepy z art. budowlano remontowym - dom i ogród 

1.9 Sklepy z artykułami medycznymi – apteki, sprzęt rehabilitacyjny itp.  

1.10  Sklepy z art. papierniczymi, kioski ruchu, księgarnie itp.  

1.11  Kwiaciarnie 

1.12  Sklep wielkopowierzchniowy – wiele branż 

1.13  Sklep wielobranżowy – Jakie branże?..................................... 

1.14  Inne? 

Branże - usługi: 

2.1 Usługi gastronomiczne – restauracje, bary, kawiarnie, puby  

2.2 Usługi motoryzacyjne – warsztaty samochodowe 

2.3 Usługi związane z urodą  - fryzjerskie, kosmetyczne 

2.4 Usługi rozrywkowe - kina, dyskoteki, kręgielnie, bilardy, szkoły tańca itp. (wolny czas)  

2.5 Usługi finansowe – banki, ubezpieczenia, maklerskie, wierzytelności  

2.6 Usługi doradcze -prawne, podatkowe, księgowe  

2.7 Usługi turystyczne – biura podróży, hotele,  

2.8 Usługi łączności - telefonii i informatyki  

2.9 Usługi transportu i komunikacji 

2.10  Usługi zdrowotne –prywatne gabinety lekarskie, stomatologia itp. 

2.11  Usługi oświatowe – szkoły językowe, dodatkowe zajęcia edukacyjne, prywatne 

przedszkole itp. 

2.12  Usługi świadczone przez organizacje pozarządowe  

2.13  Usługi rzemieślnicze: 

a) Cukiernik, piekarz 

b) Drukarz i introligator 

c) Fotograf 

d) Grawernik  

e) Jubiler, złotnik 

f) Kaletnik  

g) Krawiec 

h) Kuśmierz 

i) Naprawa AGD i elekroniki 

j) Optyk 

k) Ramiarz 

l) Renowacja mebli 

m) Rękodzieło 

n) Stolarz 

o) Szewc 

p) Szklarz 

q) Tapicer 

r) Zegarmistrz 

s) Inne usługi rzemieślnicze. Jakie?  

2.14. Inne usługi. Jakie? 
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Załącznik 2. Kwestionariusz badania PAPI z mieszkańcami  

 

Badanie diagnozujące zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze rewitalizacji 

Dzień dobry, 

zapraszam Pana/Panią do udziału w badaniu, którego celem jest pogłębienie diagnozy 

wyznaczonego w mieście obszaru rewitalizacji. Dla tego terenu przygotowany zostanie 

Gminny Program Rewitalizacji – dokument, w którym wyznaczone będą działania, 

projekty obejmujące sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, 

środowiskową i techniczną, mające pomóc wyprowadzić obszar rewitalizacji z trudności, 

deficytów jakie posiada. Z tego powodu bardzo istotne jest Pana/Pani zdanie i wskazanie 

faktycznych przyczyn występujących tu problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. 

Pozwoli to lepiej przygotować Gminny Program Rewitalizacji i zaplanować właściwe 

zintegrowane przedsięwzięcia i instrumenty wsparcia obszaru rewitalizacji. 

Badanie jest w pełni anonimowe. 

(ankieter wyposażony w mapę pokazuje ją respondentowi) 

 

1. Czy lubi Pan/Pani swoje 

miejsce zamieszkania? (jednokrotny wybór) 

A. Tak 

(Dlaczego?)………………………………………………………………………………………….. (przejście do 

pytania 4.) 

B. Nie 

(Dlaczego?)…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

C. Nie wiem/trudno powiedzieć 

(nie czytać) 

 

2. Czy gdyby miał Pan/Pani możliwość przeprowadzki, chciałby Pan/Pani z niej 

skorzystać? (jednokrotny wybór) 

A. Tak. 

Dlaczego?............................................................................................... 

(przejście do pytania 3.) 

B. Nie (przejście do pytania 4.) 

C. Nie wiem (nie czytać)  

 

3. Dokąd by Pan/Pani się przeprowadził/a? (jednokrotny wybór) 

A. Inny rejon miasta w granicach obszaru rewitalizacji 

(dokąd?)…………………………………………………………… 

B. Inny rejon miasta poza obszarem rewitalizacji 

C. Poza Żyrardów 

(dokąd?)…………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Nie wiem (nie czytać)  

 

4. Jak mógłby/mogłaby 

Pan/Pani określić swoje kontakty z sąsiadami? (jednokrotny wybór) 

A. bywamy u siebie na imieninach, uroczystościach rodzinnych itp. 

B. świadczymy sobie drobne przysługi (pomoc w zakupach, opieka nad dziećmi)  

C. kiedy się spotykamy to powiemy sobie „dzień dobry”, ale nic więcej  

D. występują pomiędzy nami spory/kłótnie 

E. nie rozmawiamy ze sobą 
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F. nie wiem/nie mam zdania (nie czytać) 

 

5. Jak ocenia Pan/Pani 

natężenie poszczególnych problemów społecznych  w okolicy Pana/Pani 

miejsca zamieszkania? (jednokrotny wybór) 

1=nie występuje 

2=niskie 

3=średnie 

4=wysokie 

5=nie wiem/nie mam 

Lp

. 

Problem 1 2 3 4 5 

1.  Bezdomność      

2.  Alkoholizm      

3.  Narkomania      

4.  Przemoc w rodzinie      

5.  Wandalizm      

6.  Dziedziczenie biedy       

6. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w okolicy miejsca swojego 

zamieszkania? (jednokrotny wybór) 

A. Zdecydowanie tak (przejście 

do pytania 8) 

B. Raczej tak (przejście do 

pytania 8) 

C. Ani tak, ani nie (przejście do 

pytania 8) 

D. Raczej nie (przejście do 

pytania 7) 

E. Zdecydowanie nie (przejście 

do pytania 7) 

F. nie wiem  (nie czytać) 

(przejście do pytania 8) 

 

7. Jakie zjawiska sprawiają, 

że nie czuje się Pan/Pani bezpiecznie w  miejscu swojego zamieszkania i 

jego najbliższej okolicy? (wielokrotny wybór) 

A. Zaczepianie przez grupy 

agresywnej młodzieży 

B. Niszczenie mienia przez 

wandali 

C. Agresja/zaczepki ze strony 

osób pod wpływem alkoholu, narkotyków   

D. Brawurowo jeżdżący 

kierowcy 

E. Występujące włamania i 

kradzieże 

F. Występujące bójki i pobicia 

G. Inne. 

Jakie?..........................................................................................................

................................... 

 

8. Jak często uczestniczy 

Pani/Pan w wydarzeniach kulturalnych (spotkaniach autorskich spektaklach 

teatralnych, koncertach) organizowanych w mieście? (jednokrotny wybór) 
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A. Bardzo często (m.in. 1-2 razy w tygodniu) (przejście do pytania 10) 

B. Często (min. 1 w miesiącu) (przejście do pytania 10) 

C. Rzadko (raz na pół roku) (przejście do pytania 9) 

D. Nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach (przejście do pytania 9) 

E. Nie wiem / nie mam zdania (nie czytać) (przejście do pytania 10) 

 

9. Jaki jest powód Pana/Pani rzadkiego /braku uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych (np. spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych, 

koncertach) organizowanych w mieście? (wielokrotny wybór) 

A. Brak środków finansowych 

B. Brak czasu 

C. Brak informacji na temat organizowanych imprez 

D. Brak wystarczająco atrakcyjnej oferty 

E. Trudności z dotarciem do miejsc, w których odbywają się imprezy 

F. Brak odpowiedniego towarzystwa 

G. Zły stan zdrowia 

H. Konieczność sprawowania opieki nad bliską osobą/nad dzieckiem 

I. Inne. Jakie?.......................................................... 

 

10. Czy jest Pan/Pani członkiem organizacji pozarządowych działającej na 

terenie Żyrardowa? (jednokrotny wybór) 

A. Tak. 

Jakich?....................................................................................................

.................................. 

B. Nie 

C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

11. Czy korzysta Pan/Pani z oferty, którą kierują do mieszkańców organizacje 

pozarządowe działające na terenie miasta?  (jednokrotny wybór) 

A. Tak. Jakich 

organizacji?.............................................................................................

....................... 

B. Nie 

C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

12. Jaki jest Pana/Pani status zawodowy? 

A. Praca najemna  (przejście do pytania 13) 

B. Prowadzę własną działalność gospodarczą (przejście do pytania 18) 

C. Osoba ucząca się – uczeń/student (przejście do pytania 14) 

D. Bezrobotny ………………………………………………………………………………………… (przejście 

do pytania 14) 

E. Nieaktywny zawodowo od …. lat (przejście do pytania 14) 

F. Emeryt (przejście do pytania 17) 

G. Rencista (przejście do pytania 17) 

H. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. Proszę podać formę zatrudnienia  [Proszę zaznaczyć wszystkie formy 

zatrudnienia, jeśli respondent wykonuje więcej niż jedną pracę] 

A. Umowa o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony) 

B. Inna forma umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

C. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Czy rozważa Pan(i) możliwość założenia własnej firmy w perspektywie 2-3 

lat? (jednokrotny wybór) 
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A. tak (przejście do pytania 15) 

B. nie (przejście do pytania 16) 

C. nie wiem (nie czytać) (przejście do pytania 17) 

 

15. Czy firma byłaby prowadzona na terenie Żyrardowa? (jednokrotny wybór) 

A. tak (przejście do pytania 17) 

B. nie (przejście do pytania 17) 

C. nie wiem  (nie czytać) (przejście do pytania 17) 

 

16. Co powstrzymuje Pana/Panią przed założeniem własnej działalności 

gospodarczej? (wielokrotny wybór)  

A. brak środków finansowych 

B. brak pomysłu na własny biznes 

C. obawa przed utratą płynności finansowej  

D. brak wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia firmy 

E. obawa przed trudnościami finansowymi w początkowym okresie prowadzenia 

firmy 

F. niechęć do ryzyka zawiązanego z prowadzeniem własnej działalności  

G. zbyt duża biurokracja związana z zakładaniem działalności  

H. inne., jakie? 

 

17. Czy lokal, w którym Pan/Pani mieszka jest zadłużony? (jednokrotny wybór) 

A. tak (przejście do pytania 18) 

B. nie (przejście do pytania 19) 

C. odmowa udzielenia odpowiedzi (przejście do pytania 19) 

D. nie wiem  (nie czytać) (przejście do pytania 19) 

 

18. Co spowodowało, że doszło do zadłużenia przez Pana/Panią lokalu? 

(wielokrotny wybór) 

A. Choroba w rodzinie uniemożliwiająca podjęcie działań zarobkowych 

B. Konieczność sprawowania opieki nad bliską osobą 

C. Niskie wynagrodzenie otrzymywane za pracę 

D. Zły stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie pracy lub innych działań 

przyczyniających się do polepszenia sytuacji materialnej  

E. Niska emerytura, świadczenia przedemerytalne 

F. Utrata pracy 

G. Zbyt wysoki czynsz i opłaty 

H. Odmowa udzielenia odpowiedzi 

I. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Jakie są Pani/Pana 

zdaniem atuty mieszkania w obecnym miejscu? (wielokrotny  wybór) 

A. Wszędzie jest blisko 

B. Bogata oferta usługowo - 

handlowa 

C. Dobrze funkcjonująca 

komunikacja publiczna  

D. Przyjaźni, związani ze sobą 

ludzie 

E. Bliskość zamieszkiwania 

rodziny, bliskich osób 

F. Obszar ma swój specyficzny 

klimat 

G. Szeroka oferta kulturalna 

świadczona przez instytucje zlokalizowane na obszarze 
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H. Dobrze rozbudowana sieć 

placówek edukacyjnych 

I. Tereny zieleni  

J. Inne. 

Jakie?......................................................................................................

................................. 

 

20. Jakie są wg Pana/Pani 

najważniejsze wady mieszkania w obecnym miejscu ? (wielokrotny wybór) 

A. Brudno, zaśmiecone ulice 

B. Trudności w poruszaniu się 

osób z problemami ruchowymi (bariery architektoniczne)  

C. Duże zanieczyszczenie 

powietrza 

D. Wysokie czynsze 

E. Za mało placów zabaw 

F. Za mało zieleni 

G. Złe warunki mieszkaniowe 

(np. brak wyposażenia mieszkania w łazienkę) 

H. Nie czuję się bezpiecznie 

I. Inne. 

Jakie?....................................................................................................

................................. 

 

21. Czy w pobliżu  Pana/Pani 

miejsca zamieszkania brakuje jakiś sklepów i usług? 

 A. TAK (przejście do 

pytania 22) 

B. NIE (przejście do 

pytania 23) 

21.1. W okolicy brakuje 

sklepów 

  

21.2. W okolicy brakuje 

usług 

  

 

22. Jakich usług i sklepów 

brakuje w pobliżu Pana/ Pani miejsca zamieszkania? (wielokrotny wybór) 

Handel  Usługi  

A. S

klepy spożywcze - osiedlowe 

 B. U

sługi gastronomiczne – restauracje, 

bary, kawiarnie, puby  

 

C. S

klepy spożywcze – dyskonty, 

supermarkety 

 D. U

sługi oświatowe – szkoły językowe, 

dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

prywatne przedszkole itp. 

 

E. P

iekarnie  

 F. U

sługi związane z urodą  - fryzjerskie, 

kosmetyczne 

 

G. S

klepy mięsne, rybne, warzywnicze  

 H. U

sługi transportu i komunikacji 

 

I. S

klepy przemysłowe z art. 

codziennego użytku np. środki 

czystości, chemia gospodarcza, 

 J. U

sługi motoryzacyjne – warsztaty 

samochodowe 
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kosmetyki, drogerie itp.  

K. S

klepy z nową odzieżą, obuwiem  

 L. U

sługi doradcze - prawne, podatkowe, 

księgowe  

 

M. S

klepy z odzieżą używaną  

 N. U

sługi turystyczne – biura podróży 

 

O. S

klepy ze sprzętem RTV i AGD  

 P. U

sługi łączności - telefonii i informatyki  

 

Q. S

klepy z meblami i wyposażeniem 

wnętrz  

 R. U

sługi rozrywkowo-sportowe - kina, 

dyskoteki, kręgielnie, bilardy, szkoły 

tańca itp. (wolny czas)  

 

S. S

klepy sportowe i z art. turystyczno- 

wypoczynkowymi  

 T. U

sługi zdrowotne – prywatne gabinety 

lekarskie, stomatologia itp. 

 

U. S

klepy z art. budowlano remontowym 

- dom i ogród 

 V. U

sługi finansowe – banki, 

ubezpieczenia, maklerskie, 

wierzytelności 

 

W. S

klepy z artykułami medycznymi – 

apteki, sprzęt rehabilitacyjny itp.  

 X. K

wiaciarnie  

 

Y. S

klepy z art. papierniczymi, kioski 

ruchu, księgarnie itp.  

 Z. I

nne. Jakie? 

 

AA. I

nne. Jakie? 

   

 

23. Jak ocenia Pani/Pan 

wygląd i wyposażenie podwórek i przestrzeni międzyblokowych w Pani/Pana 

najbliższym otoczeniu? Bardzo prosimy o ocenę na skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza niski, a 5 wysoki (jednokrotny wybór) 

 

Lp. Oceniany aspekt 1 2 3 4 5 
Nie 

wiem 

Brak 

danego 

elementu 

1.  Czystość przestrzeni        

2.  Oświetlenie         

3.  Monitoring        

4.  Ławki        

5.  Kosze na śmieci        

6.  Zieleń        

7.  Place zabaw dla dzieci         

8.  Miejsca rekreacji i wypoczynku np. siłownie 

plenerowe 

       

9.  Miejsca parkingowe        

 

24. Czy chciałby/chciałaby 

się Pan/Pani włączyć w działania dotyczące poprawy wyglądu najbliższej 

przestrzeni? (jednokrotny wybór) 

A. Tak 
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B. Nie  

C. Nie wiem (nie czytać) 
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METRYCZKA 
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1. Płeć: (jednokrotny wybór) 
A. kobieta 
B. mężczyzna 
C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

2. Miejsca zamieszkania: (pytanie otwarte) 
                  ulica ……………………………………………………………. 

3. Wiek: (jednokrotny wybór) 
A. poniżej 18 lat 
B. 18-24 lata  
C. 25-34 
D. 35-44 
E. 45-54 
F. 55-64 
G. powyżej 65 lat   
H. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

4. Liczba lat zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji: 
(jednokrotny wybór) 

A. Od urodzenia  
B. Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia) 
C. 9-15 lat 
D. 5-8 lat 
E. Poniżej 5 lat 
F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

5. Wykształcenie: (jednokrotny wybór) 
A. Brak wykształcenia 
B. Podstawowe lub gimnazjalne 
C. Zasadnicze zawodowe  
D. Średnie 
E. Wyższe  
F. Inne: ………………………………………… 
G. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

6. Poziom dochodów netto (w przeliczeniu na 1 
osobę w gospodarstwie domowym): (jednokrotny 
wybór) 

A. Poniżej 500 zł 
B. 500-1000 zł 
C. 1001-1500 zł 
D. 1501-2000 zł 
E. Powyżej 2000 zł 
F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 
7. Liczba członków Pana/Pani gospodarstwa 

domowego: (jednokrotny wybór) 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 i więcej 
F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

8. Wyposażenie w zamieszkiwanym lokalu 
(wielokrotny   wybór)  

A. Toaleta 
B. Prysznic/wanna 
C. Pralka 
D. Internet 
E. Telewizor 
F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

9. Powierzchnia zamieszkiwanego lokalu: 
(jednokrotny wybór) 

A. Poniżej 30m2 
B. 31-60 m2 
C. 61-90 m2 
D. 91-120 m2 
E. Powyżej 120 m2 
F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

10. Liczba pokoi w miejscu zamieszkania: (jednokrotny 
wybór) 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 i więcej 
F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 
11. Forma własności mieszkania: (pytanie otwarte) 
A. Własnościowe 
B. Komunalne 
C. Wynajęte 
D. Inne. 

Jakie?.............................................................. 
E. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

12. Ocena Pana/Pani sytuacji materialnej: 
(jednokrotny wybór) 

A. Mam na tyle dużo pieniędzy, że nie muszę 
oszczędzać nawet na większe wydatki 

B. Pieniędzy starcza na wszystkie wydatki, a  część 
mogę odłożyć  

C. Na co dzień pieniędzy starcza, ale nie stać mnie na 
większe wydatki 

D. Muszę odmawiać sobie wielu rzeczy, aby pieniędzy 
starczyło na życie 

E. Pieniędzy nie starcza nawet na najpilniejsze 
potrzeby  

F. Nie wiem/trudno powiedzieć (nie czytać) 

 

 

 


