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1 WSTĘP 

Głównym założeniem Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy 

w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego jest stworzenie 

nowego podejścia mieszkańców do pojęcia miasta, odtworzenia tożsamości miasta. Lokalna 

ludność powinna poczuć się gospodarzami miasta, osobami odpowiedzialnymi za miejsce, 

w którym mieszkają, odkrywać jego charakter na nowo. Niezbędne jest uświadomienie 

lokalnej społeczności, że to oni są odpowiedzialni za swoje miasto, które się nie zmieni, jeśli 

mieszkańcy, poprzez swoje działania, nie będą dążyć do ulepszenia obszaru, na którym żyją 

oraz zbudowania silnych więzi międzyludzkich, co generuje zjawisko tożsamości lokalnej.  

Najważniejszym zadaniem w niniejszym Programie jest dążenie do zmiany 

postrzegania miasta przez samych mieszkańców. Należy na nowo wyznaczyć zadania dla 

poszczególnych obszarów, utworzyć ich nowe funkcje, wprowadzić je w życie oraz utożsamić 

z myśleniem mieszkańców.  

Proponowane działania realizowane będą się na obszarach objętych największą 

degradacją przestrzenną, społeczną i gospodarczą. Zostały one wytypowane na podstawie 

analizy występowania niekorzystnych zjawisk społecznych, a tym samym wskazane jako 

potencjalne obszary rewitalizacji. Celem programu  jest aktywizacja mieszkańców obszarów 

zdegradowanych, lecz docelowo zrewitalizowany obszar ma służyć wszystkim, ma on znaleźć 

na nowo  swoją funkcję w mieście.  

Kluczową rolę w tym procesie powinien odgrywać samorząd lokalny, który jest 

odpowiedzialny za koordynację działań oraz wsparcie merytoryczne i programowe w zakresie 

rewitalizacji.  

Dokument ten został opracowany w oparciu o przeprowadzone analizy danych 

statystycznych, wizje lokalne oraz spotkania z przedstawicielami środowiska miejskiego. 

1.1 CZYM JEST MIASTO? 

W najprostszym ujęciu miasto to jednostka osadnicza, charakteryzująca się dużą 

intensywnością zabudowy oraz ludnością pracującą poza rolnictwem. Miasto tworzą 

mieszkańcy i to oni głównie przekształcają jego strukturę.  

Robert Park (amerykański socjolog, profesor Uniwersytetu w Chicago, współtwórca 

Socjologii Miasta oraz Szkoły Chicagowskiej Socjologii) w dziele „On Social Control and 



 

Strona 5 z 173 
 

Collective Behavior” stwierdza, iż: „Miasto jest najspójniejszą i, ogólnie rzecz biorąc, 

najbardziej udaną próbą, jaką kiedykolwiek podjął człowiek w przekształcaniu świata, 

w którym żyje, zgodnie z głosem swojego serca. Jednakże jeżeli miasto jest światem 

stworzonym przez człowieka, to jest to też świat, w którym jest on odtąd zmuszony żyć. 

W ten sposób, pośrednio i bez pełnej świadomości istoty swojego zadania, stwarzając miasto, 

człowiek przekształcił też samego siebie.”
i
 

Natomiast David Harvey (teoretyk społeczny, geograf, profesor antropologii w City 

University of New York, należy do najczęściej cytowanych autorów w zakresie nauk 

humanistycznych oraz geografii) w książce „Bunt miast” określa, że: „prawo do miasta jest 

czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera 

miasto. Jest prawem do zmian i wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy. 

Jest też, co więcej, prawem bardziej kolektywnym niż indywidualnym, ponieważ 

wynajdywanie miasta na nowo w sposób nieunikniony zależy od sprawowania kolektywnej 

władzy nad procesami urbanizacji. Wolność do tworzenia i przekształcania samych siebie 

i naszych miast jest, chcę to podkreślić, jednym z najcenniejszych i jednocześnie najbardziej 

lekceważonych pośród praw człowieka.”
ii
  

Miasto ma być strukturą kształtowaną przez ludzi, którzy odbudują je na nowo. 

Mieszkańcy miasta mają być uświadomieni, że to oni tworzą miasto. Miasto to nie tylko 

tereny, ale przede wszystkim mieszkańcy użytkujący te o obszary. Bez ludzi nie ma miasta, 

a mieszkańcy mają prawo do zmieniania i kształtowania miasta. 

Zarówno mieszkańcy obszarów zdegradowanych jak i pozostali mieszkańcy miasta 

maja prawo brać czynny udział w rewitalizacji, wpływać na zmiany społeczne i funkcjonalne, 

kreować miejsce, w którym żyją.  
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2 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI OBECNEJ, DIAGNOZA 

ZJAWISK KRYZYSOWYCH W ROF W SFERZE EKONOMICZNO-

GOSPODARCZEJ 

2.1 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI OBECNEJ 

2.1.1 SFERA GOSPODARCZA RADOMIA 

 

Sfera gospodarcza Radomia największy rozwój odnotowała po zakończeniu I wojny 

światowej. Wówczas miasto znalazło się w obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego 

(COP). Utworzenie Okręgu miało przyczynić się także do rozwoju terenów nim objętych 

w związku z wysokim przeludnieniem agrarnym oraz bezrobociem. Na obszarze COP 

powstało wiele dużych zakładów wytwórczych. Gospodarka w mieście rozwijała się prężnie 

aż do lat 90. XX wieku – okresu transformacji systemowej w Polsce. Nastąpiło wiele zmian 

w radomskiej gospodarce.  

Podobnie jak inne regiony kraju Radom bardzo szybko odczuł negatywne skutki 

transformacji ustrojowej rozpoczętej w 1989 r. Głęboka recesja i załamanie się rynków 

wschodnich spowodowały bankructwa pierwszych zakładów i tzw. „racjonalizację 

zatrudnienia” – czytaj: masowe zwolnienia – w pozostałych przedsiębiorstwach, 

borykających się z gwałtownym spadkiem produkcji i załamaniem sytuacji finansowej. 

Ocenia się, że w wyniku kapitalistycznych reform aż trzy czwarte przedsiębiorstw regionu 

utraciło wcześniejszą pozycję rynkową. Los pozostałych przy życiu radomskich 

przedsiębiorstw państwowych został jednak przypieczętowany w drugiej połowie lat 90. 

Okres ten upłynął pod znakiem spektakularnych bankructw największych zakładów Radomia, 

będących od kilkudziesięciu lat symbolem i dumą miasta i regionu. Ogółem w latach 1990-

2000 upadło w Radomiu dwieście dwadzieścia firm i przedsiębiorstw, w tym te największe 

zatrudniające po kilka tysięcy osób, takie jak Zakłady Metalowe "Łucznik", Radoskór, czy 

Radomska Wytwórnia Telefonów. Na gruzach niektórych z nich powstały kadłubowe spółki 

prowadzące ograniczoną działalność, część już zdążyła upaść. 

 

RWT  

Falę wielkich upadłości zapoczątkowała Radomska Wytwórnia Telefonów, czołowy 

producent aparatów telefonicznych w Polsce. Upadła w 1996 r. Cały majątek firmy został już 

sprzedany.  
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Na terenach poprzemysłowych RWT przy ul. Struga zlokalizowana jest obecnie Wyższa 

Szkoła Finansów i Bankowości. 

Acanta  

W czerwcu 1998 upadła Acanta, czyli była Fabryka Wyrobów Emaliowanych, przez wiele lat 

jeden z czołowych producentów kuchenek gazowych w kraju. Należności ściągnięte od 

dłużników i wpływy ze sprzedaży majątku przeznaczono na wypłatę zaległych wynagrodzeń. 

Fabryka zlokalizowana była na terenach pomiędzy ulicami 1905 roku, Młodzianowską 

i Tytoniową. Po ogłoszeniu upadłości większość budynków fabryki wyburzono. Po fabryce 

pozostał jedynie biurowiec u zbiegu ul. 1905 roku i Tytoniowej oraz odchodzący od niego 

dwukondygnacyjny budynek. Biurowiec szybko został zaadaptowany na potrzeby biur 

i jednej z wyższych szkół prywatnych. Wzdłuż ul. Tytoniowej znajduje się opuszczony, 

częściowo rozebrany budynek. 

RZMO  

W tym samym czasie co Acanta upadły też Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. 

Syndykowi nie udało się sprzedać firmy w całości i majątek RZMO został podzielony.  

Elektrociepłownia Radom  

W listopadzie 1998 r. sąd ogłosił upadłość Elektrociepłowni Radom. Obecnie 

przedsiębiorstwo zatrudnia 160 pracowników. Podejmowane są próby sprzedaży zakładu 

w całości inwestorowi prywatnemu. 

Obecnie teren po byłej elektrociepłowni przeznaczony jest pod inwestycje. 

Radoskór  

W lutym 1999 r. upadły Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Radoskór, jednego 

z największych w Polsce przedsiębiorstw przemysłu skórzanego i obuwniczego. Jeszcze 

przed upadłością firma pozbyła się dużej części majątku nieprodukcyjnego. Majątek 

produkcyjny firmy został podzielony i sprzedawany jest w częściach.  

Radomskie Zakłady Garbarskie  

W czerwcu 1999 r. sąd ogłosił upadłość Radomskich Zakładów Garbarskich. Syndyk 

rozpoczął sprzedawanie majątku garbarni na części, część terenu jest dzierżawiona. W halach 

po RZG planowano m.in. uruchomienie centrum budowlanego. 

Wytwórnia Części Zamiennych  

W listopadzie 1999 r. upadła Wytwórnia Części Zamiennych.  Majątek przedsiębiorstwa jest 

sprzedawany na części.  
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Zakłady Metalowe "Łucznik"  

W listopadzie 2000 r. upadło największe przedsiębiorstwo Radomia, przez wiele lat symbol 

miasta – Zakłady Metalowe Łucznik, zatrudniające w okresie powojennym średnio 12 tys. 

osób. Syndyk najpierw upłynnił majątek nieprodukcyjny, następnie rozpoczął sprzedaż 

i dzierżawę części majątku produkcyjnego.  

Na terenach po byłych Zakładach Metalowych Łucznik znajdujących się pomiędzy ulicami 

Młodzianowską, 1905 roku, Grzecznarowskiego oraz torami kolejowymi powstała Strefa 

Łucznik. Obejmuje także ulice Biznesową i Przemysłową. To Biznesowa Dzielnica położona 

w centrum Radomia. Stowarzyszenie Strefa Łucznik poprzez swoją działalność wspomaga 

rozwój aktywności gospodarczej, w tym przemysłu, usług i produkcji, na terenie Strefy 

Łucznik. W strefie tej działa ok. 80 firm z różnych branż.  

Zakład Maszyn do Szycia "Łucznik"  

Ostatnią z wielkich upadłości radomskich firm było bankructwo Zakładu Maszyn do Szycia 

Łucznik w roku 2002. Jak w większości pozostałych przypadków, majątek sprzedawany jest 

na części i dzierżawiony.  

 

Istnieje też kilka wyższych uczelni prywatnych, niektóre z nich zlokalizowane są na terenach 

poprzemysłowych (Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Biznesu im. Jana Chrapka, 

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy na terenach 

poprzemysłowych rejon ul. Domagalskiego; czy na terenie dawnej RWT Radomska Wyższa 

Szkoła Finansów i Bankowości). 

 

Duża ilość terenów poprzemysłowych w centralnych częściach miasta wymaga przekształceń 

przestrzennych. 

 

Obecność znacznych obszarów poprzemysłowych, w tym obszarów zdegradowanych, 

stanowi istotny problem planistyczny. Ich przekształcenia funkcjonalne nie były dotychczas 

przedmiotem kompleksowych opracowań i wytycznych, zatem dotychczas przebiegają 

bezplanowo, w sposób samorzutny i niekontrolowany z punktu widzenia wzajemnych relacji 

przedsięwzięć zlokalizowanych na tych obszarach, jak również powiązań z układem 

zewnętrznym w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. 
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Tereny poprzemysłowe, w znacznej części dobrze skomunikowane i zlokalizowane 

w rejonach przyległych do centrum miasta, stanowią istotny potencjał rozwojowy pod 

warunkiem wdrożenia ich planowych przekształceń i rewitalizacji.  

 

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakładają 

kontynuację wyżej opisanych przekształceń terenów poprzemysłowych w okolicach centrum 

(tereny przyległe do ul. 1905 r., ul. Tartacznej, ul. Domagalskiego, ul Wierzbickiej), a dla 

rozwoju funkcji produkcyjnych wskazuje następujące obszary: 

 tereny w okolicach Wincentowa i Wólki Klwateckiej, Gołębiowa i zachodniej 

Brzustówki (w ramach rozbudowy radomskiej podstrefy TSSE); 

 nowe tereny zlokalizowane przy ul. Kieleckiej na wysokości ul. Hodowlanej; 

 uzupełnienie terenu przemysłowego w istniejących strefach na Potkanowie, 

Żakowicach, Dzierzkowie i Woli Gołębiowskiej. 

 

Z uwagi na dużą liczbę i powierzchnię terenów poprzemysłowych, zlokalizowanych 

w okolicach centrum, (teren po byłej fabryce telefonów, tereny po zakładach broni Łucznik, 

tereny b. Radoskóru, tereny kolejowe w rejonie dworca PKP, itd.) po przekształceniach mogą 

one łączyć się w strukturę ciągłą wraz ze śródmieściem historycznym. 

 

Tereny wyszczególnione w Studium pozyskania inwestora dla terenów poprzemysłowych 

Gminy Miasta Radomia 

 

TEREN I 

Działki: 9/106, 9/178, 9/180, 9/188 

Dzielnica: Nowa Wola Gołębiowska 

Ulice: Energetyków i Marii Gajl 

Powierzchnia: 10,0627 ha 

Charakterystyka: Tereny po byłej elektrociepłowni. Odznaczają się dobrą dostępnością 

kolejową. 
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Źródło: Studium pozyskania inwestora dla terenów poprzemysłowych Gminy Miasta Radomia 

 

TEREN II 

Działki: 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/11, 25/12, 25/13 

Dzielnica: Wośniki 

Ulice: Kielecka 

Powierzchnia: 6,8336 ha 

Charakterystyka: Tereny są częścią Podstrefy Radomskiej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Zlokalizowane przy drodze krajowej nr 7 Warszawa-Kraków 
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Źródło: Studium pozyskania inwestora dla terenów poprzemysłowych Gminy Miasta 

 

TEREN III 

Działki: 101/4, 118, 162, 125/2, 161/2 

Dzielnica: Potkanów 

Ulice: Żelazna 

Powierzchnia: 9,3147 ha 

Charakterystyka: Zlokalizowana w sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Radomia 

 

TEREN IV 

Działki: 67/2, 155/4, 156/1, 156/4, 155/5 

Dzielnica: Potkanów 

Ulice: Żelazna 

Powierzchnia: 6,5004 ha 

Charakterystyka: Zlokalizowana w sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Radomia 
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Źródło: Studium pozyskania inwestora dla terenów poprzemysłowych Gminy Miasta 

 

TEREN V 

Działki: 56/4, 66, 104, 80/1, 108/2, 105. 

Dzielnica: Potkanów 

Ulice: Żelazna 

Powierzchnia: 6,0803 ha 

Charakterystyka: Zlokalizowana w sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Radomia. Na 

działce 56/4 znajdują się obiekty pochodzące z II wojny światowej, w złym stanie 

technicznym i przeznaczone do rozbiórki. 

 

 

Źródło: Studium pozyskania inwestora dla terenów poprzemysłowych Gminy Miasta 
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 Centralny Okręg Przemysłowy oferował wiele zachęt ekonomicznych. Obecnie, 

zbliżone korzyści oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK 

WISŁOSAN – Podstrefa Radom. Radom posiada charakter i doświadczenie miasta 

przemysłowego. 

 

Rysunek 1. Połączenie komunikacyjne Radomia z pozostałą częścią kraju 

 
Źródło: www.lotnisko.radom.it.pl 

Mocną stroną rozwoju gospodarczego Radomia jest korzystne położenie 

komunikacyjne, ponieważ w mieście krzyżuje się wiele ważnych szlaków (drogowych, jak 

i kolejowych), dzięki czemu jest ono dobrze skomunikowane z innymi ośrodkami w kraju. 

Miasto położone jest w odległości 100 km od Warszawy, 135 km od Łodzi, 192 km od 

Krakowa, 321 km od Wrocławia oraz 358 od Poznania. Radom posiada również wysoki 

potencjał kadrowy. System szkolnictwa technicznego i zawodowego rozwija się prężnie, 

a miasto jest drugim, po Warszawie ośrodkiem akademickim w województwie mazowieckim.  

 Radom znajduje się w zasięgu podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Radomska Podstrefa obejmuje następujące 

regiony: 

 Wośniki (Radom) 

 Wólka Klwatecka (Radom) 

 Gołębiów (Radom) 
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 Ożarów Mazowiecki 

 Poniatowa 

 Pionki 

 Wyszków. 

Podstrefa Radom zajmuje łączną powierzchnię 210,08 ha. W poniższej tabeli znajduje się 

zestawienie przedsiębiorców działających w podstrefie Radom. 

 

Tabela 1. Wykaz przedsiębiorstw działających w podstrefie Radom 

Region Wykaz przedsiębiorstw 

Radom "TAPPARELLA" Małgorzata Karpińska – producent żaluzji  

P.W. "Radir" I. Czajkowski, I. Górka Sp. z o.o. – wyroby włókiennicze  

ALMECH s.c. Alina i Stanisław Jasik  – produkcja sprężyn  

TOHO POLAND Sp. z o.o. – wyroby metalowe, elementy łożysk  

Hart Met Sp. z o.o. – producent wyrobów metalowych, obróbka metali  

ALTHA POWDER METALLURGY Sp. z o.o. – obróbka metali, wyroby metalowe  

TREND GLASS Sp. z o.o. – producent szkła gospodarczego  

ZBYSZKO COMPANY Sp. z o.o. – produkcja napojów, soków owocowych i warzywnych  

MEDICOFARMA Sp. z o.o. – producent leków i preparatów farmaceutycznych  

Techmatik S.A.– producent kostki brukowej oraz galanterii betonowej dla budownictwa, 

producent maszyn do w/w produkcji  

ROHRBOGEN Sp. z o.o. – produkcja kolanek z rur stalowych 

STALGAST RADOM Sp. z o.o. - producent kompleksowych zestawów kuchennych dla 

restauracji 

Aplisens S.A.  -  producent aparatury kontrolno - pomiarowej, ciśnienie, temperatura, 

głębokość  

Tenea Sp. z o.o. - producent elektrowni wiatrowych i baterii fotowoltanicznych  

Ryszard Klepacz P.P.H.U "Redar" - producent tekstyliów dla dzieci  

Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. - producent amunicji i bronii. 

Roboplast Sp. z o.o. - producent opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu 

spożywczego. 

KAMEL STEEL s.c. - konstrukcje metalowe 
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Fifor Polska Sp. z o.o. - producent suchych przekąsek 

Global Cosmed S.A. - producent wyrobów kosmetycznych 

Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. - producent wyrobów z tworzyw sztucznych 

PPUH SUPRON 3 Sp. z o.o. - producent elementów ppoż 

Gabec s.c. P.J. Kotowscy - produent elementów metalowych 

Pionki DREWUP Sp. z o.o. – produkcja płyt meblowych i mebli  

SOUDAL MANUFACTURING Sp. z o.o. - producent klejów, pianek, uszczelniaczy do 

okien 

Ożarów 

Mazowiecki 

Bittner Andrzej i Roman Sp. j. – opakowania i elementy z tworzyw sztucznych  

WB Electronics Sp. z o.o. – producent elementów i innych urządzeń do przetwarzania 

informacji  

Danpol Danielak Sp. j. - wyroby i usługi poligraficzne  

START Dobrowolski Sp. j. – wyroby z tworzyw sztucznych  

VIGO System S.A. – produkcja detektorów podczerwieni i urządzeń optoelektronicznych  

Sealed Air Polska Sp. z o.o. - produkcja specjalistycznych opakowań z tworzyw sztucznych  

Warszawski Dom Handlowy S.A. - producent samoprzylepnych nalepek 

Kwazar Corporation Sp. z o.o. - producent tworzyw sztucznych 

ZFP INWESTYCJE Sp. z o.o. - producent leków i wyrobów farmaceutycznych 

Centrum Usług Nowoczesnych Sp. z o.o. - producent leków i wyrobów farmaceutycznych 

Wyszków Quad/Graphics Europ Sp. z o.o. – usługi poligraficzne  

BAJ-PROS EKO Sp. z o.o. - usługi magazynowania i przetwarzania odpadów  

CRT Sp. z o.o.- produkcja farb drukarskich offsetowych 

Pilawa Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. (ICI Polska Sp. z o.o.) – produkcja farb 

syntetycznych 

Źródło: www.tsse.arp.pl 

 

Ponadto w Radomiu funkcjonują m.in. następujące instytucje okołobiznesowe i wspierające: 

 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; 

 Business Centre Club; 

 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa; 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”; 
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 Inkubator Przedsiębiorczości; 

 Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej; 

 Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. 

 

W 2013 roku Radom został wyróżniony, jako jeden z najlepszych i najdynamiczniej 

rozwijających się dostawców usług outsourcingowych. Miasto posiada następujące cechy 

kwalifikujące do miana kolejnego centrum outsourcingu w Polsce: 

 korzystna lokalizacja; 

 wykształcona kadra pracownicza; 

 uruchomienie unikalnych w skali kraju studiów podyplomowych „Nowoczesne Usługi 

Biznesowe”; 

 udogodnienia inwestycyjne w Podstrefie Radom; 

 wiele atrakcyjnych lokalizacji oferujących nowoczesne powierzchnie biurowe; 

 cykliczne spotkania networkingowe branży BPO/SSC. 

Na uwagę zasługuje także działający Radomski Klaster Metalowy, którego celem głównym 

jest wspieranie regionalnego przemysłu metalowego oraz promowanie zawodów 

technicznych wśród młodzieży.  

 

Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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 Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 roku na terenie miasta 

Radom zarejestrowanych było łącznie 24 687 podmiotów gospodarczych, z czego 98,4% to 

podmioty należące do sektora prywatnego. W sektorze prywatnym największa liczba 

podmiotów (ponad 78,3%) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Około 

7,8% stanowią spółki handlowe. W analizowanych latach, o ponad 28,5% wzrosła liczba 

spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. Można przypuszczać iż tendencja ta 

utrzyma się także na przestrzeni kolejnych lat, na co wpływ ma przede wszystkim 

systematyczny rozwój infrastruktury technicznej. Powstawanie dużych, zagranicznych 

przedsiębiorstw jest szansą na rozwój lokalnego rynku pracy w Radomiu, głównie za sprawą 

tego, iż przedsiębiorstwa takie generują dużą liczbę nowych miejsc pracy. Mają również 

wypływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych, dzięki współpracy pomiędzy 

nimi. W sektorze publicznym największy udział, bo aż 67,8% stanowią państwowe 

i samorządowe jednostki prawa budżetowego. Liczba podmiotów gospodarczych na 

przestrzeni analizowanych lat ulegała nieustannym zmianom. W 2006 roku w porównaniu 

z rokiem 2005 liczba podmiotów nieznacznie się zmniejszyła (o 0,8%), a następnie, przez 

okres czterech lat odznaczała się tendencją wzrostową (łączny wzrost o 3,6%). W 2011 roku 

ponownie odnotowano spadek liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 

terenie Radomia (o 4,4% w porównaniu z rokiem 2010). Do 2013 roku ich liczba ponownie 

wzrastała, a w 2014 odnotowała niewielki spadek.  

 

Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty 

gospodarki 

narodowej 

ogółem 

24710 24500 24553 24794 25053 25371 24263 24571 24711 24687 

sektor publiczny - 

ogółem 
531 531 525 406 387 385 386 390 391 388 

państwowe i 

samorządowe 

jednostki prawa 

budżetowego 

263 266 268 270 260 261 263 267 267 263 

przedsiębiorstwa 

państwowe 
16 12 4 3 3 1 1 1 1 1 
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spółki handlowe 35 34 32 31 29 29 26 25 27 27 

państwowe i 

samorządowe 

jednostki prawa 

budżetowego, 

gospodarstwa 

pomocnicze 

3 3 3 3 3 3 - - - - 

sektor prywatny - 

ogółem 
24179 23969 24028 24388 24666 24986 23877 24181 24320 24294 

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

19816 19564 19578 19791 20068 20284 19078 19167 19181 19026 

spółki handlowe 1385 1428 1460 1508 1546 1580 1631 1716 1804 1907 

spółki handlowe z 

udziałem kapitału 

zagranicznego 

221 222 232 232 237 242 249 256 269 284 

spółdzielnie 82 81 79 76 75 75 75 75 75 79 

fundacje 53 53 55 55 56 59 61 66 71 80 

stowarzyszenia i 

organizacje 

społeczne 

326 348 360 376 391 410 432 453 471 478 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W 2014 roku w porównaniu z rokiem 2005 liczba podmiotów sektora prywatnego osiągnęła 

zbliżony poziom, natomiast sektora publicznego była o blisko 27% niższa.  

 W dziale rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w 2014 roku zrejestrowanych 

było 141 podmiotów (zaledwie 0,6% podmiotów) i należy zauważyć, że ich liczba na 

przestrzeni analizowanych lat nieustannie się zmniejszała. W grupie przemysł i budownictwo 

w 2014 roku zarejestrowanych było łącznie 5 052 podmiotów i liczba ta była na najniższym 

poziomie na tle pozostałych zaprezentowanych lat. Największą liczbę odnotowano w grupie 

pozostała działalność, a więc związana ze świadczeniem rożnego rodzaju usług (około 

78,9%). Radom jest dużym ośrodkiem miejskim w związku z tym zrozumiały jest niski udział 

działalności rolniczej oraz ukierunkowanie na działalność usługową. Ponadto stały wzrost  

tych drugich jest jednym z najistotniejszych trendów rozwojowych współczesnej gospodarki.  
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Wykres 2. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W 2014 roku największa liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowana była 

w sekcji G (34,07%) – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle. W sekcji tej, od 2009 roku odnotowuje się jednak systematyczny 

spadek liczby przedsiębiorstw (w 2014 roku spadek o 12% w porównaniu z rokiem 2009). 

W następnej kolejności, najliczniejszymi grupami były podmioty sekcji C (10,65%) – 

przetwórstwo przemysłowe, sekcji F (9,37%) – budownictwo oraz sekcji M (8,45%) – 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Na przestrzeni analizowanych lat liczba 

podmiotów w wymienionych sekcjach wykazywała zmienną tendencję. W ostatniej 

z wymieniowych grup liczba ta jednak odznaczyła się wzrostem.  

 

Tabela 3. Podmioty gospodarcze wg sekcji 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 25053 25371 24263 24571 24711 24687 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo 
256 277 257 227 197 141 
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Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 13 14 14 16 15 18 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 2766 2837 2701 2683 2673 2630 

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

14 17 23 23 23 25 

Sekcja E – Dostawy wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 

55 60 66 69 66 66 

Sekcja F – Budownictwo 2353 2425 2354 2371 2321 2313 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
9560 9336 8616 8551 8519 8412 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 1766 1759 1636 1685 1674 1677 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi 
571 576 566 572 565 572 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 454 505 512 519 569 585 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 974 965 922 916 923 879 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
673 707 735 771 804 840 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
1892 1985 1934 2008 2048 2086 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 
448 461 447 469 508 514 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona 

narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
37 38 40 41 41 39 

Sekcja P – Edukacja 567 602 629 771 814 813 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1111 1199 1232 1270 1299 1373 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
314 322 307 303 316 326 

Sekcja S i T – Podstawowa działalność usługowa 

oraz Gospodarstwa domowe produkujące wyroby 

i świadczące usługi na własne potrzeby 

1229 1285 1271 1305 1335 1376 

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 1 1 1 1 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Największy wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w 2014 roku 

w zestawieniu z danymi za rok 2009 odnotowaną w następujących grupach: sekcja D 

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

powietrze do układów klimatyzacyjnych), sekcja J (informacja i komunikacja), sekcja L 

(działalność związana z obsługą rynku nieruchomości) oraz sekcja P (edukacja) i sekcja Q 

(opieka zdrowotna i pomoc społeczna). Największy spadek odnotowano z kolei w liczbie 

podmiotów gospodarczych należących do sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo) – spadek o 115 podmiotów, tj. 44,9%.  

 

Wykres 3. Struktura podmiotów gospodarczych w Radomiu w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Najmniej liczebną grupę stanowiły podmioty sekcji U. W Radomiu w 2014 roku 

zarejestrowane były dwie organizacje i zespoły eksterytorialne.   

 

 

Tabela 4. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej wg 

sektorów własnościowych 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty 

gospodarki 

narodowej ogółem 

1910 2084 2006 2214 2414 2553 2308 2269 2336 2246 

spółki handlowe z 

udziałem kapitału 

zagranicznego 

ogółem 

5 8 7 8 5 4 9 7 13 10 

sektor publiczny 27 14 12 10 3 5 6 8 4 10 

sektor prywatny 1883 2070 1994 2204 2411 2548 2302 2261 2332 2230 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w analizowanych 

latach (2005-2014) w Radomiu charakteryzuje się zbliżoną tendencją jak w przypadku jej 

ogólnej liczby. Niemal do 2010 roku ich liczebność wzrasta (z wyjątkiem niewielkiego 

spadku w roku 2007) - łączny wzrost o 33,7%. Następnie, z każdym rokiem w Radomiu 

rejestrowana była coraz mniejsza liczba podmiotów (z wyjątkiem niewielkiego wzrost w 

2013 roku). W 2014 roku zarejestrowano ich o 12% mniej niż w roku 2010.  
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Wykres 4. Liczba nowych podmiotów gospodarki narodowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów może dostarczać informacji o kondycji 

przedsiębiorczości danego regionu. Wzrost ich liczebności jest „motorem napędowym” 

gospodarki. Pełnią także wiele ważnych funkcji społecznych. Tendencja spadkowa jest 

niepokojącym zjawiskiem, które może świadczyć o spadku zainteresowania prowadzeniem 

własnych działalności gospodarczych. Niemal dwukrotnie, w 2014 roku w porównaniu 

z rokiem 2009, wzrosła liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych z udziałem 

kapitału zagranicznego, co jak wyżej wspomniano może być szansą rozwoju radomskiej 

gospodarki. Warto jednak zaznaczyć, że dla zapewnienia rozwoju tej sfery niezbędny jest 

także wzrost postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców miasta, a nie jedynie upatrywanie 

szansy w przedsiębiorstwach zagranicznych.  
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Wykres 5. Podmioty wg klas wielkości 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W liczbie podmiotów gospodarczych zdecydowanie dominuje liczba 

mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. W 2014 roku ich udział w liczbie 

zarejestrowanych podmiotów na terenie miasta Radom ukształtował się na poziomie 95,88%. 
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gospodarka Radomia oparta jest na rozwoju mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw, które 

skupiają się w sferze produkcji, handlu i usług. 

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Radomia w 2013 roku 
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podmiotów wyższa niż w roku 2011, tj. o 22,9%. Świadczyć to może o wzrastającym 

zainteresowaniu inwestowaniem ze strony inwestorów zagranicznych.  

 

Wykres 6. Kapitał zagraniczny 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Systematycznie, wraz ze wzrostem liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym, wzrasta 

także wielkość kapitału zagranicznego. W 2013 roku kapitał ten był na poziomie 148,1 mln 

zł, podczas gdy w roku 2011 na poziomie 114,3 mln zł. Na jednego mieszkańca Radomia 

w wieku produkcyjnym kapitał zagraniczny wynosił w 2013 roku 1073 zł. Dla porównania 

w roku 2011 na jednego mieszkańca w wieku produkcyjnym przypadało 807 zł kapitału 

zagranicznego.  

 

Wykres 7. Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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 Na przestrzeni analizowanych lat (2005-2014), wśród mieszkańców Radomia wzrósł 

poziom przedsiębiorczości, co potwierdzają wyniki analizy wskaźnika liczby podmiotów 

gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Niemniej 

jednak należy zauważyć iż wskaźnik ten w analizowanych latach charakteryzował się 

zmiennymi tendencjami – przemiennie wzrost i spadek wartości prezentowanego wskaźnika.  

 

Wykres 8. Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Ponadto przy interpretacji tego wskaźnika należy również brać pod uwagę spadek liczby 

mieszkańców, co przy utrzymującej się wysokiej liczbie zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej może jednak nie świadczyć o wzroście przedsiębiorczości. Wskaźnik 

ten na przestrzeni analizowanych lat jest znacznie niższy niż ten sam wskaźnik dla całego 

województwa mazowieckiego, a różnica z upływem lat jest coraz większa. Zdecydowanie 

korzystniej w tej kwestii Radom wypada na tle całego kraju, ponieważ wskaźnik liczby 

podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w mieście jest wyższy niż średnia 

dla całego kraju.  
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wyrejestrowań podmiotów na przestrzeni roku obniżyła się o niemal połowę. Od 2012 roku 

liczba ta systematycznie wzrastała. 

 

 

Wykres 9. Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Radomski rynek pracy charakteryzuje się dużą zmiennością, po znacznym spadku liczby osób 

bezrobotnych w latach 2005-2008 (o 37,2%), liczba ta ponownie wzrasta. Utrzymuje się na 

zbliżonym poziomie, jednak charakteryzuje się zmiennymi tendencjami. W 2014 roku liczba 

pozostających bez pracy osób zmniejszyła się, co można utożsamiać z ogólną poprawą na 

rynku pracy w całym kraju. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż zbyt wysoki poziom 

bezrobocia, szczególnie utrzymujący się na wysokim poziomie przez dłuższy okres czasu 

może skutkować wieloma niekorzystnymi zjawiskami, także w wielu innych sferach 

funkcjonowania miasta. 
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Wykres 10. Stan bezrobocia w Radomiu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Na przestrzeni analizowanych lat udział bezrobotnych legitymujących się 

wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył o prawie 7,1 p.p. Wzrost 
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posiadających wykształcenie wyższe. 
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Wykres 11. Liczba bezrobotnych wg wykształcenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Zdecydowanie największy udział osób bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy powyżej 
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materialnego, co prowadzi w dalszej kolejności do obniżenia jakości życia czy nawet do 

powstania zjawiska wykluczenia społecznego części społeczeństwa.   

Wykres 12. Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Analizując stopę bezrobocia dla miasta Radom należy zauważyć, iż w porównaniu ze stopą 

dla województwa czy kraju jest ona na zdecydowanie wyższym poziomie, często nawet 

dwukrotnie wyższym. 

 

Wykres 13. Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Podobnie jak w przypadku stopy bezrobocia, tak w przypadku wskaźnika udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym dla miasta Radom 

jego wartość jest zdecydowanie wyższa niż dla województwa czy kraju. Bezrobocie jest 

poważnym problemem, z którym zmaga się Radom. Wymagana jest zdecydowana 

interwencja w tej kwestii, ponieważ, jak już wcześniej wspomniano, problem ten rodzi wiele 

niekorzystnych konsekwencji w innych sferach funkcjonowania miasta.  
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Wykres 14. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W latach 2005-2010 systematycznie wzrasta liczba osób pracujących (wg podział 

PKD 2007). Następnie, w kolejnych latach liczba ta wykazywała tendencje spadkową (2010-

2012). W latach tych wzrosła, wyżej analizowana, liczba osób pozostających bez pracy. 

W roku 2013 zaobserwowano ponowny, niewielki wzrost liczby osób pracujących. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Poniższy wykres wskazuje, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2005-

2013 systematycznie wzrastało, zarówno na terenie miasta Radom, jak również 

w województwie mazowieckim oraz w całej Polsce. Niemniej jednak poziom średniego 

wynagrodzenia w Radomiu jest na niższym poziomie niż średnia na pozostałych 

analizowanych obszarach. 

 

 

Wykres 16. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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2.1.2 SFERA GOSPODARCZA MIASTA PIONKI 

 

Sfera gospodarcza Pionek jest różnorodna. Powstanie i rozwój miasta były związane 

z zakładami chemicznymi ZTS Pronit. Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit-Pionki (ZTS 

Pronit) wywodzą się z powstałej w 1923 r. Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów 

Kruszących (PWPiMK). Do rozpoczęcia II wojny światowej PWPiMK produkowała głównie 

materiały wybuchowe na potrzeby Wojska Polskiego.  Pionki, są miastem przemysłowym, 

w którym dominującą rolę pełnił przemysł chemiczny. Podstawowe gałęzie gospodarki 

Pionek to produkcja materiałów chemicznych, takich jak: kleje, materiały wybuchowe, proch; 

produkcja amunicji oraz przemysł drzewny: produkcja tarcicy, płyt meblowych, mebli. 

Rozwinięta funkcja przemysłowa miasta spowodowała rozwój funkcji usługowej. 

Sytuacja ekonomiczna powstała po roku 1989 spowodowała trudności funkcjonowania 

tak dużych zakładów, jakimi był „Pronit” i doprowadziła do jego upadłości. 

Upadek ”Pronitu” - podstawy ekonomicznego istnienia miasta - poważnie zakłócił 

funkcjonowanie pionkowskiego systemu gospodarczego. Nagłość tego procesu nie 

pozwoliła utworzyć nowych podmiotów gospodarczych, które byłyby w stanie zapewnić 

mieszkańcom zatrudnienie.  

Razem z ZTS „Pronit” upadła cała gałąź zakładów państwowych z nim kooperujących lub od 

niego zależnych:  

 CHEMOMONTAŻ,  

 POLCORFAM, 

 DOZACHEM,  

 INSTALEX-BIOX 

Upadły ZTS „Pronit” i inne państwowe zakłady spowodował olbrzymie bezrobocie nie tylko 

w mieście Pionki, ale również w okolicznych gminach. 

Powstałe w procesie przekształceń Polskiego Przemysłu Obronnego Zakłady Produkcji 

Specjalnej Sp. z o.o. objęły część  instalacji produkcyjnych, technologie oraz część kadry.  

Z czasów prosperity ZTS „Pronit” pozostała, infrastruktura poprzemysłowa przeznaczona do 

produkcji o profilu chemicznym i zbrojeniowym, który wymaga natychmiastowej 

rewitalizacji.  

W zlikwidowanym przedsiębiorstwie,  które dawało  nawet ok. 5000 miejsc pracy, po roku 

1989 zatrudnienie drastycznie spadło a w roku 2000 zakład został postawiony w stan 

upadłości. (LPR) 
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Pionkowski Park Przemysłowy PRONIT 

Miasto Pionki jest właścicielem i oferuje do wykorzystania na cele produkcji przemysłowej 

ponad 300 ha zabudowanego terenu po ZTS „Pronit”. Opisywany obszar inwestycyjny 

wyposażony jest we wszelkie media niezbędne do produkcji, takie jak: średnie i wysokie 

napięcie, wodę, kanalizację sanitarną, w pobliżu gaz średnioprężny. Na opisywanym terenie 

znajdują się: place składowe - utwardzone, drogi asfaltowe wewnątrzzakładowe wraz 

z parkingami. Teren jest ogrodzony. Obszar inwestycyjny zlokalizowany jest przy drogach 

powiatowych, w bliskiej odległości dostępna jest także bocznica kolejowa. Działki 

inwestycyjne wolne są od zanieczyszczeń, przygotowane do natychmiastowego 

zagospodarowania. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma osiedli ani terenów zamieszkałych. 

Przedsiębiorcom prowadzącym lub rozpoczynającym działalność w tym rejonie miasto Pionki 

oferuje ulgi i obniżki podatkowe. Część terenów znajduje się w Specjalnej Tarnobrzeskiej 

Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Opisywany obszar oferowany jest do 

sprzedaży/dzierżawy z możliwością dowolnego podziału na działki.  
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Źródło: www.pionki.pl 
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http://www.inwestycje.pionki.pl 
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http://www.inwestycje.pionki.pl 

 

 

Wielkość zatrudnienia na terenie Pionek w analizowanym okresie lat 2009 - 2013 

wykazywała tendencję wzrostową do 2012 r., gdy osiągnęła maksymalną liczbę 3255 osób, 

w 2013 r. liczba osób pracujących zmniejszyła się o 8,1 % w porównaniu do roku 

poprzedniego. 

Tabela 5 Wielkość zatrudnienia w latach 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 2791 2879 2894 3255 2992 

Kobiety 1536 1580 1553 1655 1666 

Mężczyźni 1255 1299 1341 1600 1326 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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W każdym roku badanego okresu liczba pracujących kobiet przewyższała liczbę 

zatrudnionych mężczyzn. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. 

w Pionkach liczba pracujących kobiet stanowiła 55,68% ogółu zatrudnionych.  

Wykres 17. Struktura pracujących wg płci w latach 2009 – 2013 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Sfera gospodarcza Pionek jest różnorodna. Pionki są miastem przemysłowym, 

w którym dominującą rolę pełnił przemysł chemiczny. Upadek „Pronitu” - jak już wcześniej 

wspomniano - poważnie zakłócił funkcjonowanie pionkowskiego systemu gospodarczego. 

Rozwinięta funkcja przemysłowa miasta spowodowała rozwój funkcji usługowej. 

W Pionkach z funkcją usługową związanych jest najwięcej podmiotów gospodarczych. 

Dominującą pozycję zajmuje działalność handlowa, wśród nich najwięcej jest sklepów 

ok.150. Miasto dysponuje wysokim potencjałem zarówno gospodarczym jak i ludzkim, 

a dzięki staraniom władz, Pionki stają się atrakcyjnym miejscem do inwestowania. 

Główne zakłady produkcyjne: 

Produkcja chemiczna 

 MESKO S.A. 

 Fabryka Amunicji Myśliwskiej ''FAM-PIONKI'' sp. z o.o. 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “ELCHEM-B” 

 Zakład Produkcyjno – Handlowy “DEKOL” 

1536 1580 1553 1655 1666 
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1600 

1326 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2009 2010 2011 2012 2013

Kobiety Mężczyźni



 

Strona 39 z 173 
 

 PPHU ‘’BATO’’ 

 SOUDAL Manufacturing Sp. z o.o. 

 

Produkcja odzieży: 

 CEBOLAND 

 INTER-MIX 

 INTER-IREX 

 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NIEWIDOMOMYCH 

 

Produkcja drzewna: 

 Zakład Drzewny Drewup s.c. 

 PINEMEBEL 

 

Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach - usługi budowlane. 

 

Analizując dane Banku Danych Lokalnych, przedstawiające liczbę podmiotów 

gospodarczych na terenie Pionek w latach 2009-2014, zauważyć można w tej sferze trend 

spadkowy w całym analizowanym okresie. Najwyższą liczbę zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych odnotowano w 2010 r. i wynosiła ona 1757. Natomiast w ostatnim roku 

analizowanego okresu liczba ta wynosiła 1670. Zauważyć można zdecydowaną przewagę 

jednostek gospodarczych w sektorze prywatnym, co ma uzasadnienie w systemie 

gospodarczym kraju, opartym na zasadach kapitalizmu. W 2014 r. udział sektora prywatnego 

wynosił 96,04%. 
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Wykres 18. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

 

Najliczniejszą grupę w sektorze prywatnym stanowią osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. W analizowanym okresie ich liczba wykazywała tendencję 

spadkową, najwięcej zarejestrowanych jednostek było w roku 2010 (1693 jednostki gosp.), 

natomiast w roku 2014 ich liczba spadła o 5,3% i osiągnęła najniższy poziom. Liczba 

stowarzyszeń i organizacji społecznych wyróżnia się na tle pozostałych w sektorze 

prywatnym, gdyż w tej grupie odnotowano największy wzrost liczby jednostek o 14,9%. 

Również liczba fundacji zwiększyła się, o 14,3% (1 jednostka). W pozostałych grupach 

można zauważyć spadek liczby podmiotów. 

Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg 

sektorów własnościowych w latach 2009 - 2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty gospodarki 

narodowej ogółem 
1680 1757 1701 1701 1689 1670 
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sektor publiczny - 

ogółem 
299 299 305 307 307 306 

państwowe i 

samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 

37 36 35 34 36 39 

spółki handlowe 8 7 9 9 8 8 

sektor prywatny - 

ogółem 
8998 9543 9399 9658 9904 10015 

osoby fizyczne 

prowadzące działalność 

gospodarczą 

1298 1369 1314 1309 1297 1270 

spółki handlowe 68 70 68 69 68 74 

spółki handlowe z 

udziałem kapitału 

zagranicznego 

13 14 13 12 11 11 

spółdzielnie 7 7 7 7 8 7 

fundacje 8 7 7 7 8 8 

stowarzyszenia i 

organizacje społeczne 
46 47 48 51 52 54 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Jak wynika z danych Banku Danych Lokalnych, największy udział w budowaniu 

struktury pionkowskiego rynku pracy należy do  podmiotów gospodarczych sekcji G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle). Liczba tych 

podmiotów w badanym okresie wykazywała tendencje spadkowe, w 2010 r. wynosiła 555 

jednostek, natomiast w 2014 r. spadła o 12,44%. Obecnie udział sekcji G stanowi blisko 30% 

zarejestrowanych działalności. 

Największa liczba podmiotów funkcjonuje w ramach działu pozostała działalność, do 

którego zalicza się także działalność usługową, stanowią one 72,6% ogólnej liczby 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Pionek. W dziale rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w 2014 roku zrejestrowanych było tylko 16 podmiotów 

(zaledwie 0,95% wszystkich podmiotów). Dodatkowo liczba podmiotów w tej grupie 

działalności rokrocznie się zmniejszała. W Pionkach w 2014 r. w grupie przemysł 

i budownictwo zarejestrowanych było 441 podmiotów, co stanowi 26,4% ogółu 

przedsiębiorstw.   
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Wykres 19. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Największą dynamiką rozwoju charakteryzowały się sekcje N (działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca), oraz Q (opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna) których całkowity wzrost na przestrzeni lat 2009 – 2014 osiągnął odpowiednio 

52,9% (9 jednostek) oraz 18,7% (14 jednostek). Wzrost liczby podmiotów odnotowano także 

w sekcji N oraz S i T (działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

oraz pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe) i wyniósł on odpowiednio 

52,9% (9 jednostek) oraz 8,1% (9 jednostek). 

Sekcją, w której spadek liczby podmiotów w roku 2014 w porównaniu do roku 2009 

był największy jest sekcja A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), następnie sekcja G 

(handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) oraz 

I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), liczba podmiotów 

w tych sekcjach zmniejszyła się odpowiednio  o 33,4% (8 jednostek), 22,2% (10 jednostek), 

9,25% (45 jednostek) oraz o 33,4% (69 jednostek). Mniejszy spadek odnotowano jeszcze 

w 3 sekcjach, ogólny wzrost w 8 sekcjach natomiast niezmienioną liczbę podmiotów 

gospodarczych w 2 sekcjach. 
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Tabela 7 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Pionkach w latach 2009-2014 

Sekcje PKD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 1680 1757 1701 1701 1689 1670 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo 
24 24 26 19 19 16 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1 1 1 1 1 2 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 194 217 199 214 217 221 

Sekcja D – Wytw. i zaopatryw. w energię 

elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyz. 

2 2 2 2 2 2 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

5 4 4 6 7 6 

Sekcja F - Budownictwo 231 238 214 220 219 210 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

531 555 531 515 504 486 

Sekcja H - Transport i gospodarka 

magazynowa 
62 63 67 70 67 62 

Sekcja I - Działalność związana z 

zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi 

55 57 58 51 46 45 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 27 29 29 30 29 26 
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Sekcja K - Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 
61 57 56 52 53 55 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości 
110 109 108 108 109 111 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 
111 127 132 131 120 125 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 

17 18 18 23 29 26 

Sekcja O - Administracja publiczna i 

obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

6 6 6 6 6 6 

Sekcja P - Edukacja 51 52 56 56 54 56 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 
61 63 65 61 67 75 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
20 18 18 18 19 20 

Sekcja S i T – Pozostała działalność 

usługowa oraz gospodarstwa domowe 
111 117 111 118 121 120 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 20. Struktura podmiotów gospodarczych w Pionkach w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

 

Najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów odnotowano w Pionkach w 2010 r. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej charakteryzuje się dużą 

zmiennością, ogólny wzrost w 2014 r. w porównaniu do roku bazowego wynosił 10,08%. 

Tabela 8. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej wg 

sektorów własnościowych 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty 

gospodarki 

narodowej 

ogółem 

119 170 117 117 118 131 

sektor publiczny 0 0 2 2 5 3 

16 2 

221 

2 6 

210 

486 62 
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sektor prywatny 119 170 115 115 113 128 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Wykres 21. Liczba nowych podmiotów gospodarki narodowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

W liczbie podmiotów gospodarczych zdecydowanie dominuje liczba 

mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. W 2014 roku ich udział w liczbie 

zarejestrowanych podmiotów w Pionkach wynosił 95,57%. Małe przedsiębiorstwa, 

zatrudniające mniej niż 50 pracowników, posiadały udział w wysokości 3,29%. Pozostałe 

podmioty to przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające mniej niż 250 pracowników z rocznym 

obrotem nie przekraczającym 50 mln euro) oraz duże (zatrudniające powyżej 250 

pracowników). Udziały w poszczególnych grupach na przestrzeni analizowanych lat 

pozostają na zbliżonym poziomie.  
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Wykres 22. Podmioty wg klas wielkości 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

 

Na przestrzeni analizowanych lat (2005-2014), wśród mieszkańców Pionek wzrósł poziom 

przedsiębiorczości, co potwierdzają wyniki analizy wskaźnika liczby podmiotów 

gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Niemniej 

jednak można zauważyć, iż wartości tego wskaźnika w badanym okresie charakteryzowały 

się zmiennymi tendencjami – przemiennie wzrost i spadek analizowanego wskaźnika. 

Ponadto, wyraźnie zauważalna jest różnica w wartościach tego wskaźnika w stosunku do 

całego kraju oraz województwa mazowieckiego, jego wartość jest niższa odpowiednio 

o 25,9% oraz 65,4%. Natomiast na tle powiatu Radomskiego poziom przedsiębiorczości 

Pionek wypada zdecydowanie lepiej, liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym jest w tym mieście wyższa o 26,3% od średniej dla powiatu. 
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Wykres 23. Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Zróżnicowaną tendencją charakteryzuje się liczba podmiotów wyrejestrowanych na 

terenie miasta Pionki, najwyższa liczba tych podmiotów została odnotowana w 2011 roku 

(162 wyrejestrowane podmioty). Od 2012 roku liczba ta systematycznie wzrastała. 

Najmniejsza liczba wyrejestrowanych podmiotów zanotowano w 2010 r., gdy wyrejestrowało 

się 85 podmiotów gospodarczych. 

 

Wykres 24. Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 
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W 2014 r. w Pionkach zarejestrowanych było 1702 bezrobotnych. W analizowanym 

okresie liczba osób bezrobotnych wahała się. W 2005 roku była ona najwyższa i wynosiła 

2699 bezrobotnych, w kolejnym roku spadła o 14,26% osiągając poziom 2362 osób 

i nadwyżkę liczby bezrobotnych mężczyzn nad liczbą kobiet. W następnych latach liczba 

bezrobotnych charakteryzowała się tendencją spadkową, aż do 2008 r. W latach 2006-2008 

spadek ten wynosił 35,3%. W kolejnych latach nastąpił wzrost do 2208 bezrobotnych w 2010 

r. i od tego czasu ich liczba systematycznie spada. 

Wykres 25. Stan bezrobocia w Pionkach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

 

W analizowanym okresie udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym utrzymywał się na podobnym poziomie. Wskaźnik udziału bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym dla miasta Pionki jest 

zdecydowanie wyższy niż dla województwa czy kraju. Jednak w porównaniu ze średnią dla 

powiatu sytuacja kształtuje się korzystniej, udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym jest w Pionkach niższy o 11%. Bezrobocie jest poważnym 

problemem, z którym zmaga się zarówno miasto jak i cały powiat.  
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Wykres 26. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Liczba pracujących w Pionkach na przestrzeni lat 2005-2013 charakteryzowała się 

zróżnicowaniem. Najwięcej pracujących było w roku 2012, a liczba ta wynosiła 3255 osób, 

natomiast najmniejszą liczbę pracujących odnotowano w 2007 r. i wynosiła ona 2647 osób. 

Ogólny przyrost na koniec badanego okresu wynosi 3,6% w porównaniu z rokiem bazowym. 

 

Wykres 27. Pracujący (wg innego podziału niż PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 
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2.1.3 SFERA GOSPODARCZA IŁŻY 

 

Miasto Iłża zlokalizowane jest w południowej części województwa mazowieckiego, 

w powiecie radomskim. Iłża położona jest 24 km od Starachowic, 30 km od Radomia, 120 km 

od Warszawy, 150 km od Krakowa, 90 km od Lublina oraz 330 km od Poznania Przez miasto 

przebiegają dwie ważne drogi: krajowa nr 7 (Radom-Rzeszów) oraz wojewódzka nr 747 (Iłża 

– Konopnica).  

Miasto posiada bogatą historię gospodarczą. Od XIII wieku na terenie dzisiejszej Iłży 

rozwijała się osada handlowa, która powstała w związku z budową zamku. W XV wieku 

w mieście organizowano cotygodniowo targ oraz dwa jarmarki rocznie. Z uwagi na 

dostępność do pobliskich rud żelaza oraz opalu rozwijała się kowalstwo. Ważnym aspektem 

średniowiecznej gospodarki Iłży było garncarstwo oraz produkcja piwa. Od XVII wieku 

i zniszczeń jakie zostały dokonane podczas potopu szwedzkiego miastu nie udało się 

odzyskać swojej świetlności. W 1869 r. Iłża straciła prawa miejskie, które zostały odzyskane 

dopiero w 1964 r.  

Na terenie gminy Iłża położona jest podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Starachowice. Została zlokalizowana w północno - wschodniej części gminy przy drodze 

krajowej nr 9 Warszawa – Rzeszów i zajmuje powierzchnię 9,16 ha. Podstrefa Iłża jest 

zagospodarowana w 8,48 %. 

Tereny te są wyposażone w następującą infrastrukturę techniczną: 

• energia elektryczna 

• gaz 

• woda 

• kanalizacja sanitarna 

• dobre drogi umożliwiające dojazd do drogi krajowej nr 9 ok. 400m (do Radomia 30 km).  

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny 

o preferencji dla funkcji produkcyjnych. 
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Źródło: http://www.sse.com.pl 

 

 

Źródło: http://www.sse.com.pl 
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Wykres 28. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W 2014 roku na terenie miasta Iłża zarejestrowanych było 436 podmiotów gospodarki 

narodowej. Niezmiennie, w analizowanym czasie, przeważają podmioty prywatne. Średnio 

w latach 2009-2014 stanowiły 94% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. W sektorze 

prywatnym przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w 2014 

roku stanowiły ponad 77%.  

W latach 2009-2014 liczba zarejestrowanych podmiotów na terenie Iłży zmalała. 

Spadek wyniósł ponad 5%. Tylko w 2010 roku został odnotowany nieznaczny wzrost 

(o 2,3%). 

 

 

Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty gospodarki 

narodowej ogółem 
462 473 451 457 446 436 

sektor publiczny - ogółem 27 28 27 28 27 27 

państwowe i samorządowe 

jednostki prawa 
18 17 16 16 15 15 

462 473 
451 457 446 436 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

sektor publiczny - ogółem sektor prywatny - ogółem podmioty gospodarki narodowej ogółem



 

Strona 54 z 173 
 

budżetowego 

przedsiębiorstwa 

państwowe 
0 0 0 0 0 0 

spółki handlowe 1 2 2 2 2 2 

państwowe i samorządowe 

jednostki prawa 

budżetowego, 

gospodarstwa pomocnicze 

1 0 - - - - 

sektor prywatny - ogółem 435 445 424 429 419 409 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
360 369 340 341 331 318 

spółki handlowe 13 13 13 12 12 12 

spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
3 2 2 2 2 2 

spółdzielnie 4 4 4 4 4 4 

stowarzyszenia i 

organizacje społeczne 
15 15 15 16 17 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W sektorze publicznym liczba podmiotów utrzymuje się na stałym poziomie.  

 

W dziale przemysł i budownictwo w roku 2014 zarejestrowane były 84 podmioty, co 

stanowiło prawie 20%. Była to najniższa wartość z analizowanych lat. W rolnictwie, 

leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie działalność prowadziło tylko 1,6% wszystkich 

podmiotów. Niski udział działalności rolniczej wynika przede wszystkim z uwagi na 

specyfikę analizowanego obszaru, jakim jest miasto Iłża. W ostatnich latach spadek 

działalności zarejestrowanej w omawianej dziedzinie zmalał z 19 do 7 podmiotów. Najwięcej 

zarejestrowanych podmiotów w Iłży odnotowano w pozostałej działalności, w roku 2014 było 

ich aż 345.   
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Wykres 29. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W Iłży najważniejszym działem gospodarki jest handel. W sekcji G (handel hurtowy 

i detaliczny) zarejestrowanych było 146 podmiotów, co stanowi 33,5%. Drugą sekcją, pod 

względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, jest sekcja C (przetwórstwo 

przemysłowe). W dalszej kolejności, najliczniejsze podmioty prowadzą działalność 

w sekcjach: F (budownictwo), S i T (podstawowa działalność usługowa) oraz Q (opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna). W analizowanym czasie największy wzrost nastąpił w sekcji 

L (działalność związana z obsługą rynku nieruchomości) oraz P (edukacja).  W sekcjach A i F 

odnotowano największy procentowy spadek liczby podmiotów gospodarczych, odpowiednio 

63% i 23%.  

 

 

Tabela 10. Tabela 11 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Iłży w latach 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 462 473 451 457 446 436 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo 
19 21 17 10 8 7 

96 104 89 93 95 84 

347 348 
345 354 343 345 
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Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 0 0 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 41 45 39 43 43 41 

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 1 1 1 1 1 

Sekcja E – Dostawy wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 

2 2 2 2 2 2 

Sekcja F – Budownictwo 52 56 47 47 49 40 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
163 156 151 160 153 146 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 8 8 7 6 5 5 

Sekcja I – Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
6 8 7 9 6 5 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 10 10 9 6 6 10 

Sekcja K – Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 
10 9 9 10 9 11 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
22 22 29 31 32 33 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
23 25 25 25 25 26 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 
4 4 5 3 3 5 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona 

narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

4 4 4 4 4 4 

Sekcja P – Edukacja 14 16 15 18 18 17 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 39 40 37 35 35 35 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
9 10 9 9 10 10 

Sekcja S i T – Podstawowa działalność usługowa 

oraz Gospodarstwa domowe produkujące wyroby 

i świadczące usługi na własne potrzeby 

35 36 38 38 37 38 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W sekcjach B (górnictwo i wydobywanie) i U (organizacje i zespoły eksterytorialne) 

w latach 2009-2014 nie było zarejestrowanego żadnego podmiotu.  

 

Wykres 30. Struktura podmiotów gospodarczych w Radomiu w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Iłży zmalała w stosunku 

do roku 2009. Jednym rokiem, w którym odnotowano taką samą liczbę nowych podmiotów 

jak w 2009 roku był 2012 rok. W strukturze własnościowej nowych podmiotów w znaczący 

sposób przeważają podmioty w sektorze prywatnym.   
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Tabela 12. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej wg 

sektorów własnościowych 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty gospodarki 

narodowej ogółem 
47 38 30 47 28 37 

sektor publiczny 1 1 1 1 0 0 

sektor prywatny 46 37 29 46 28 37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Tendencja spadkowa powstawania nowych podmiotów gospodarczych pokazuje, że 

w Iłży występuje negatywne zjawisko, które widoczne jest na przestrzeni ostatnich 5 lat.  

 

Wykres 31. Liczba nowych podmiotów gospodarki narodowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W sferze gospodarczej miasta Iłża przeważają mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 

10 pracowników, które stanowią  93,58 % wszystkich podmiotów gospodarczych. Najmniej 
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jest dużych przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest powyżej 250 pracowników. 

Niezmiennie od 2009 roku w Iłży jest tylko jeden taki podmiot. Procentowy podział 

podmiotów wg klas wielkości w Iłży utrzymuje się na podobnym poziomie przez cały 

analizowany okres.  

 

Wykres 32. Podmioty wg klas wielkości 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Analiza wskaźnika podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym pozwala na ocenę poziomu przedsiębiorczości w mieście. 

W porównaniu z wartością wskaźnika dla województwa mazowieckiego na terenie Iłży 

sytuacja kształtuje się zdecydowanie na niższym poziomie, w 2014 r. w Iłży zarejestrowanych 

było o 36% mniej podmiotów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

niż w województwie. Porównanie miasta ze średnią sytuacją w Polsce również nie wskazuje 

na korzystne trendy. W analizowanym okresie wartość wskaźnika w Iłży wzrosła, 

w końcowym roku badanego okresu wzrost ten wynosił 4,28% w porównaniu z rokiem 2005. 
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Wykres 33. Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W roku 2014 wyrejestrowane zostały 43 podmioty. W odniesieniu do 2009 roku 

odnotowano wzrost liczby wyrejestrowanych podmiotów o 22%.  

 

Wykres 34. Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Bezrobocie na terenie gminy Iłża (w latach 2005-2014) zmniejszyło się o 20%. Najmniej osób 

pozostających bez zatrudnienia odnotowano w 2007 roku. W kolejnych latach (2008-2012) 

sukcesywnie zwiększała się liczba bezrobotnych, poza rokiem 2011, gdzie odnotowano 

nieznaczny spadek. Od 2012 roku aż o 16% zmniejszyła się liczba osób zarejestrowanych 

jako bezrobotne.  

 

Wykres 35. Liczba osób bezrobotnych w gminie Iłża 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W większości analizowanego okresu wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni. 

Tylko w latach 2006-2008 liczba kobiet pozostających bez pracy przewyższała liczbę 

mężczyzn. W 2014 mężczyźni stanowili 53,5% bezrobotnych.   
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Wykres 36. Bezrobotni wg płci 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Ogólna liczba pracujących na przestrzeni lat 2006-2013 w Iłży zmniejszyła się o 14,91%. 

Najmniejszą liczbę pracujących odnotowano w 2008 r., gdy wynosiła ona 1049 osób, 

natomiast najwięcej pracujących w Iłży było w 2006 r – 1263 osoby. 

 

Wykres 37. Pracujący (wg innego podziału niż PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Najwięksi pracodawcy na terenie miasta Iłża to: 

 LIBAMIX - produkujący filtry dla ochrony powietrza oraz zajmujący się 

wydobyciem i przerobem wapna, 

 KAJMEX - zajmujący się przerobem drewna, produkcją drzwi, boazerii, podłóg, 

schodów, 

 LBB-Papier - produkcja i sprzedaż papieru. 
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2.1.4 SFERA GOSPODARCZA SKARYSZEWA 

 

Główne dziedziny gospodarki na obszarze miasta to: działalność produkcyjna, 

edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, handel i usługi oraz administracja. W tych 

sektorach gospodarki zatrudnionych jest najwięcej mieszkańców miasta.  

 

Rysunek 2. Położenie komunikacyjne miasta Skaryszew 

 

Źródło: www.maps.google.pl 

 

Największymi podmiotami gospodarczymi w mieście Skaryszew są: 

 JADAR PTE – jeden z największych producentów kotki brukowej i galanterii 

betonowej na rynku polskim oraz środkowoeuropejskim. W Skaryszewie znajduje się 

fabryka, ogród wystawowy oraz dział sprzedaży. Centrala firmy zlokalizowana jest 

w Radomiu 

 PPHU „COBRA-tex” – działalność firmy skupia się na wytwarzaniu skór, odzieży 

skórzanej i wyrobów dziewiarskich. Przedsiębiorstwo ma charakter handlowo – 

produkcyjny. Firma posiada własne obiekty handlowe o powierzchni ok. 5500 m
2
. 

 CYGANERIA – restauracja, ośrodek szkoleniowy z hotelem oraz hala 

wystawiennicza 

Obiekty i urządzenia usługowe na terenie miasta Skaryszew skupiają się na zaspokajaniu 

potrzeb lokalnych mieszkańców.  
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Wykres 38. Podmioty gospodarcze w mieście Skaryszew 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku w mieście Skaryszew 

funkcjonowało 539 podmiotów gospodarczych. Liczba ta na przestrzeni lat 2009 – 2014 

zmieniała się. Do roku 2011 malała (452 podmioty gospodarcze), natomiast do 2014 

wzrastała. We wszystkich analizowanych latach znacząco przeważały podmioty należące do 

sektora prywatnego. W 2014 roku podmioty gospodarcze z sektora prywatnego stanowiły 

97,1% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Sektor publiczny to państwowe 

i samorządowe jednostki prawa budżetowego. W 2014 roku funkcjonowało 10 takich 

jednostek, a także jedna spółka handlowa. Wśród podmiotów gospodarczych z sektora 

prywatnego przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2014 roku 

stanowiły one 90,4%. 2,4% stanowiły spółki handlowe. W 2014 roku funkcjonowały 3 spółki 

handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto na terenie miasta Skaryszew 

funkcjonowały 3 spółdzielnie oraz 11 stowarzyszeń i organizacji społecznych.   
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Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty gospodarki 

narodowej ogółem 
592 586 452 487 544 539 

sektor publiczny - ogółem 13 13 14 14 15 15 

państwowe i samorządowe 

jednostki prawa 

budżetowego 

9 9 9 9 10 10 

spółki handlowe 0 0 1 1 1 1 

sektor prywatny - ogółem 579 573 438 473 529 523 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
540 532 395 428 483 473 

spółki handlowe 10 11 12 12 12 12 

spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
3 3 3 3 3 3 

spółdzielnie 2 2 2 2 3 3 

stowarzyszenia i 

organizacje społeczne 
8 8 8 8 8 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Według podziału na grupy rodzajowe działalności w mieście Skaryszew przeważają 

podmioty specjalizujące się w działalności pozostałej. W 2014 roku stanowiły one 74,8% 

wszystkich podmiotów gospodarczych. Ich liczba na przestrzeni lat 2009 – 2014 zmieniała 

się. Do 2011 spadła o 31,9%. W 2014 roku w dziale przemysł i budownictwo 

zarejestrowanych było 24,5% ogółu podmiotów. Najmniejszą grupę stanowi rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo oraz rybactwo. W analizowanych latach liczba podmiotów w tym dziale 

zmniejszyła się o 82,7%. W 2014 zarejestrowane w tej grupie były tylko 4 podmioty 

gospodarcze. 
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Wykres 39. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W 2014 roku największa liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowana była 

w sekcji G (50,2%) – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle. Na przestrzeni analizowanych lat liczba podmiotów w tej sekcji spada. 

Od 2009 roku zmniejszyła się ona o 20,8%. Kolejnymi najliczniejszymi sekcjami są sekcja C-

przetwórstwo przemysłowe (11,5%) oraz sekcja F – budownictwo (12,6). Od 2009 roku 

liczba podmiotów w tych sekcjach zmieniała się.   

 

Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 592 586 452 487 544 539 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 
23 25 23 17 13 4 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 66 65 60 63 64 62 

Sekcja E – Dostawy wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana 

z rekultywacją 

2 2 2 2 2 2 

Sekcja F – Budownictwo 57 70 65 62 60 68 
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Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

342 319 201 230 287 271 

Sekcja H – Transport i gospodarka 

magazynowa 
18 15 15 15 14 14 

Sekcja I – Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

7 7 7 8 10 9 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 4 4 3 3 2 2 

Sekcja K – Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 
5 4 3 3 4 6 

Sekcja L – Działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości 
1 1 1 1 1 1 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 
14 15 19 19 23 24 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 

wspierająca 

6 6 3 7 6 8 

Sekcja O – Administracja publiczna i 

obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

3 3 3 3 3 3 

Sekcja P – Edukacja 9 12 12 14 13 13 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 
7 8 9 11 12 16 

Sekcja R – Działalność związana z 

kulturą, rozrywką i rekreacją 
6 6 7 7 6 8 

Sekcja S i T – Podstawowa działalność 

usługowa oraz Gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby 

22 24 19 22 24 28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Wykres 40. Struktura podmiotów gospodarczych w mieście Skaryszew w 2014 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Najwięcej nowych podmiotów gospodarczych zostało zarejestrowanych w 2013 roku. 

123 nowo zarejestrowane podmioty to działalności gospodarcze prowadzone przez osoby 

fizyczne. W tym samym roku zarejestrowano 1 podmiot przynależący do sektora 

publicznego.  

 

Tabela 15. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej wg 

sektorów własnościowych 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty gospodarki 

narodowej ogółem 
90 75 78 83 125 80 

sektor publiczny - 

państwowe i 

samorządowe 

jednostki prawa 

budżetowego 

0 0 0 0 1 0 

0,74% 

11,50% 0,37% 

12,62% 
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sektor prywatny - 

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

89 73 76 80 123 13 

sektor prywatny - 

spółki handlowe 
1 1 1 0 0 0 

sektor prywatny - 

stowarzyszenia i 

organizacje społeczne 

0 0 0 0 0 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Wzrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych świadczy o rozwoju 

gospodarczym regionu. Nowe podmioty tworzą nowe miejsca pracy, co związane jest 

z poprawą warunków życia mieszkańców. W analizowanych latach liczba nowo 

zarejestrowanych podmiotów w mieście Skaryszew wykazywała zmienną tendencję. 

Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano w 2013 r., a ich liczba wynosiła 125, wówczas 

także został zarejestrowany jeden podmiot z sektora publicznego. 

 

Wykres 41. Liczba nowych podmiotów gospodarki narodowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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W strukturze gospodarki miasta Skaryszew dominują mikroprzedsiębiorstwa. W 2014 

roku stanowiły one 96,2% ogółu przedsiębiorstw. Małych przedsiębiorstw w 2014 było 17 

(3,2%). Od 2012 w mieście funkcjonowały dwa średnie przedsiębiorstwa oraz jedno duże. 

 

Tabela 16. Podmioty wg klas wielkości 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

mikroprzedsiębiorstwa 576 568 430 468 524 519 

małe przedsiębiorstwa 15 17 20 16 17 17 

średnie 

przedsiębiorstwa 

1 1 1 2 2 2 

duże przedsiębiorstwa 0 0 1 1 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Gospodarka miasta oparta jest na mikroprzedsiębiorstwach. Skupiona jest na zaspokajaniu 

potrzeb lokalnego rynku. Przedsiębiorstwa funkcjonują w sferze produkcji, handlu oraz usług. 

 

Wykres 42. Podmioty wg klas wielkości 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba podmiotów gospodarczych w mieście Skaryszew w 2009 oraz 2010 roku była 

wyższa niż wartości dla województwa mazowieckiego oraz Polski. W latach kolejnych liczba 

podmiotów malała. Od 2011 roku wartość tego wskaźnika jest wyższa niż wartość tego 

wskaźnika dla całego kraju, jednak niższa w porównaniu do województwa mazowieckiego.  

 

Wykres 43. Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W 2011 roku nastąpił znaczny spadek liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych. W tym roku wyrejestrowanych zostało 210 podmiotów gospodarczych, co 

stanowiło 35,9% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w 2010 roku. W latach kolejnych 

liczba ta znacząco zmalała. Od 2012 roku odnotowuje się niebezpieczną tendencję wzrostową 

liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych.  
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Wykres 44. Podmioty gospodarcze z sektora prywatnego wyrejestrowane 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w gminie Skaryszew 

w latach 2009 – 2014 zmieniało się. Najniższe wartości osiągnęło w roku 2014 – wówczas 

1454 osoby pozostawały bez pracy. W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób 

bezrobotnych w gminie zmniejszyła się o 11,3%. Wśród osób bezrobotnych przeważają 

mężczyźni. W 2014 roku stanowili oni 55,5% ogółu bezrobotnych osób. 

 

Tabela 17. Bezrobocie rejestrowane w gminie Skaryszew 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bezrobocie ogółem 1618 1720 7680 1707 1640 1454 

Mężczyźni 854 940 863 926 932 807 

Kobiety 764 780 817 781 708 647 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Wykres 45 Stan bezrobocia w gminie Skaryszew 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Ogólna liczba pracujących w Skaryszewie na przestrzeni lat 2006-2013 wahała się, najmniej 

pracujących odnotowano w 2007 r. – 398 osób. Najwięcej pracujących przypada na rok 2009, 

wówczas ich liczba wynosiła 527 osób. W ostatnim roku badanego okresu liczba pracujących 

ukształtowała się na poziomie 459 osób i oznacza to wzrost o 10,03% w porównaniu z rokiem 

bazowym. 

Wykres 46. Pracujący (wg innego podziału niż PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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2.1.5 ZJAWISKA KRYZYSOWE W ROF W SFERZE EKONOMICZNO-GOSPODARCZEJ 

 

Radom: 

 Duży udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (27,9%) oraz 

zasadniczym zawodowym (26,7%) w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. 

 Największy udział wśród osób bezrobotnych posiadają osoby bezrobotne pozostające 

bez pracy powyżej 12 miesięcy, czyli długotrwale bezrobotne (51,3%).  

 Wzrastająca liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych ( w 2014 r. - 2168). 

 Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego (20,5%). Wartość tego wskaźnika jest 

znacznie wyższa od średniej dla województwa mazowieckiego (9,5%) oraz dla Polski 

(11,5%). 

 Duży udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (13,6%). Wskaźnik ten znacznie przewyższa średnie wartości dla 

województwa (7,6%) oraz dla Polski (7,5%). 

 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2007-2014 zwiększyła 

się o 13,01% 

 Poziom średniego wynagrodzenia w Radomiu (3523,34 zł) jest na niższym poziomie 

niż średnia w województwie (4773,41 zł) i w kraju (3877,4). 

Pionki: 

 Zmniejszająca się liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 

REGON (w 2014 r. - 1670). Na przestrzeni lat 2010-2014 ich liczba zmniejszyła się 

o 4,96%. 

 W latach 2010-2014 liczba nowych podmiotów gospodarki narodowej zmniejszyła się 

o 22,95%. 

 Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym w Pionkach (107,5) jest znacznie niższy od średnich wartości 

dla województwa mazowieckiego (224,6%) oraz dla Polski (170). 

 Wzrastająca liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych  (w 2014r. – 136). 

 Duży udział bezrobotnych w gminie Pionki zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym (13,8%). Wskaźnik ten znacznie przewyższa  średnie wartości 

dla województwa (7,6%) oraz dla Polski (7,5%). 
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 Największy udział wśród osób bezrobotnych posiadają osoby bezrobotne pozostające 

bez pracy powyżej 12 miesięcy, czyli długotrwale bezrobotne (64,43%).  

 Duży udział wśród bezrobotnych mają osoby z wykształceniem gimnazjalnym 

i poniżej (19,2%). 

 

Iłża: 

 Zmniejszająca się liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 

REGON (w 2014 r. – 436). Na przestrzeni lat 2009-2014 ich liczba zmniejszyła się 

o 7,83%. 

 W latach 2009-2014 liczba nowych podmiotów gospodarki narodowej zmniejszyła się 

o 21,28%. 

 Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym w Iłży (143,8) jest znacznie niższy od średnich wartości dla 

województwa mazowieckiego (224,6%) oraz dla Polski (170). 

 Wzrastająca liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych  (w 2014r. – 43). Na 

przestrzeni lat 2009-2014 ich liczba wzrosła o 16,1%. 

 Największy udział wśród osób bezrobotnych posiadają osoby bezrobotne pozostające 

bez pracy powyżej 12 miesięcy, czyli długotrwale bezrobotne (66,7%).  

 Duży udział wśród bezrobotnych mają osoby z wykształceniem gimnazjalnym 

i poniżej (21%). 

 Zmniejszająca się liczba osób pracujących, na przestrzeni lat 2009-2014 liczba ta 

zmniejszyła się o 14,1%. 

Skaryszew: 

 Zmniejszająca się liczba podmiotów gospodarczych (w 2014r. – 538). W latach 2009-

2014 ich liczba zmalała o  9,13%. 

 W latach 2009-2014 liczba nowych podmiotów gospodarki narodowej zmniejszyła się 

o 11,2%. 

 Wzrastająca liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych  (w 2014r. – 93). Na 

przestrzeni lat 2009-2014 ich liczba wzrosła o 20,5%. 

 Największy udział wśród osób bezrobotnych posiadają osoby bezrobotne pozostające 

bez pracy powyżej 12 miesięcy, czyli długotrwale bezrobotne (66,8%).  
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 Duży udział wśród bezrobotnych mają osoby z wykształceniem gimnazjalnym 

i poniżej (34%). 

 Liczba osób pracujących w latach 2009-2014 zmniejszyła się o 12,91%. 
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2.2 DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 

2.2.1 KRYTERIA WYBORU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 

REWITALIZACJI 

 

Elementem procesu rewitalizacji jest delimitacja obszarów zdegradowanych. Odbywa się ona 

w oparciu o różne kryteria, na podstawie których zostaje przeprowadzona analiza 

zróżnicowania zjawisk i procesów wewnątrzmiejskich oraz identyfikacja problemów. 

Program rewitalizacji powinien obejmować obszary, na których występuje największe 

nasilenie niepożądanych zjawisk i gdzie koncentracja problemów jest największa. Delimitacja 

obejmuje zbieranie i kompleksową analizę danych z zakresu: demografii, rynku pracy, 

polityki społecznej, aktywności społecznej, bezpieczeństwa, działalności gospodarczej 

i innych, które są niezbędne do wyznaczenia wartości wskaźników w sferach: społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. 

W celu delimitacji obszarów zdegradowanych pozyskano dane dotyczące: 

 liczby ludności (stan na 31.12.2014 r.); 

 liczby osób w wieku produkcyjnym (stan na 31.12.2014 r.); 

 liczby osób w wieku poprodukcyjnym (stan na 31.12.2014 r.); 

 liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (w 2014 r.); 

 liczby osób bezrobotnych ogółem (stan na 31.12.2014 r.); 

 liczby osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym (stan na 31.12.2014 r.); 

 liczby osób długotrwale bezrobotnych (stan na 31.12.2014 r.); 

 liczby stwierdzonych przestępstw ogółem (w 2014 r.); 

 liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (stan na 31.12.2014 r.); 

 liczby rodzin którym udzielono zasiłku z pomocy społecznej (w 2014 r.); 

 łącznej sumy wypłaconych zasiłków (zł); 

 liczba wymeldowań (w 2014 r.); 

 liczba zameldowań (w 2014 r.); 

 liczba urodzeń (w 2014 r.); 

 liczba zgonów (w 2014 r.). 
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Powyższe dane zostały pozyskane z następujących instytucji: 

 

Tabela 18. Wykaz instytucji z których pozyskano dane do analizy wskaźnikowej 

Urząd 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Urząd Pracy Policja 

Urząd Miejski  

w Radomiu 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Radomiu 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Radomiu 

Komenda Miejska Policji 

w Radomiu 

Urząd Miejski w Iłży 

Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Iłży 

Urząd Miasta i Gminy 

Skaryszew 

Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Skaryszewie 

Urząd Miasta Pionki 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Pionkach 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zebrane dane zostały przeanalizowane i wykorzystane do przeprowadzenia analizy 

zróżnicowania wewnątrzmiejskiego w sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

w oparciu o wartości następujących wskaźników: 

 liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności;  

 odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności; 

 udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym/udział 

długotrwale bezrobotnych wśród bezrobotnych ogółem; 

 odsetek bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie 

bezrobotnych; 

 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób; 

 liczba przestępstw na 1 tys. ludności; 

 suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę; 

 spadek liczby mieszkańców w wyniku odpływów i zgonów na 1 tys. mieszkańców; 

 saldo migracji na 1 tys. mieszkańców. 

 Zdecydowana większość wskaźników jakimi posłużono się w przeprowadzonej 

analizie, to wskaźniki odnoszące się do sfery społecznej. Związane jest to z faktem, iż 

w procesie rewitalizacji kluczowymi i nadrzędnymi aspektami projektowanych rozwiązań 

powinny być aspekty społeczne. Głównym celem rewitalizacji jest poprawa jakości życia 

mieszkańców, co wskazuje priorytet dla działań związanych z kwestiami społecznymi.  
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 Ze względu na fakt, iż statystyka publiczna nie jest prowadzona dla dzielnic, rejonów, 

obwodów spisowych GUS itp., wszystkie wskazane powyżej dane zebrano dla 

poszczególnych ulic w miastach. Pierwszym etapem prac nad wyznaczeniem obszarów 

zdegradowanych w badanych miastach było przeprowadzenie analizy wskaźnikowej dla 

jednostek analitycznych – ulic. Za cel tego etapu postawiono wstępne wskazanie rejonów 

miast, w których nasilenie niekorzystnych zjawisk jest największe.  

Przeprowadzona analiza obejmowała: 

 zebranie bezwzględnych danych liczbowych dla wszystkich analizowanych 

wskaźników dla jednostek analitycznych (ulic); 

 przyporządkowanie jednostkom analitycznym liczby mieszkańców w jednostce; 

 odniesienie nominalnych wartości wskaźników do liczby mieszkańców jednostki 

analitycznej; 

 obliczenie średniej arytmetycznej ujednoliconych wskaźników; 

 obliczenie średniego odchylenia standardowego dla poszczególnych wskaźników; 

 standaryzację wskaźników w celu umożliwienia sumowania danych – standaryzacja 

polega na odjęciu od wartości wskaźnika dla danej jednostki analitycznej średniej 

wartości dla całego miasta i podzieleniu przez odchylenie standardowe dla całego 

miasta; w wyniku przeprowadzenia tej procedury wszystkie wystandaryzowane 

wskaźniki charakteryzują się rozkładem odznaczającym się jednakową średnią (zero) 

i odchyleniem standardowym (jeden), co umożliwia ich logiczną interpretację oraz 

dodawanie; wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą 

reprezentuje wartość średnia dla całego miasta i mogą przyjmować wartości dodatnie 

lub ujemne; przejście odchylenia od średniej do wartości dodatniej wskazuje, które 

jednostki analityczne odznaczają się wskaźnikiem degradacji wyższym od średniej dla 

całego miasta; wartości ujemne odchylenia z kolei ukazują jednostki o najlepszej 

sytuacji społeczno – gospodarczej, których negatywne zjawiska społeczne 

w porównaniu ze średnią dla całego miasta odznaczają się mniejszym natężeniem; 

 obliczenie sumarycznego wskaźnika degradacji polegające na zsumowaniu 

wystandaryzowanych wskaźników dla poszczególnych obszarów. 

 Tak sporządzona analiza pozwoliła na dokonanie hierarchizacji wszystkich ulic 

w badanym mieście ze względu na stopień społeczno – gospodarczej degradacji. Rejony 

obejmujące ulice o najwyższym natężeniu niekorzystnych zjawisk stworzyły obszary, które 

wytypowane zostały do zakwalifikowania jako obszary zdegradowane. Zasadność tej 
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wstępnej kwalifikacji w każdym przypadku potwierdzona została drugim etapem analizy 

polegającym na wyznaczeniu wartości wszystkich wskazanych wyżej wskaźników dla 

badanego obszaru. Zgodnie z przyjętymi zasadami wyznaczania obszarów zdegradowanych 

w miastach, analiza wskaźnikowa dla obszaru potwierdza występowanie w jego granicach 

sytuacji kryzysowej wówczas, gdy co najmniej 3 spośród badanych wskaźników przyjmują 

wartości miej korzystne niż średnia dla całego miasta.  

 Wszystkie obliczenia wystandaryzowanych wskaźników dla badanych jednostek 

analitycznych znajdują się w arkuszach xls stanowiących załączniki do niniejszego 

opracowania. Ze względu na bardzo dużą liczbę jednostek analitycznych w miastach, 

w szczególności w mieście Radom (ponad 940 ulic), niemożliwa była szczegółowa 

prezentacja w niniejszym raporcie danych wyjściowych oraz wyników obliczeń. Dlatego też 

integralną część opracowania stanowią wspomniane arkusze obliczeniowe xls. 

 W opracowaniu zaprezentowano jedynie dane wyjściowe i wyniki drugiego etapu 

analizy wskaźnikowej. 
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2.1.1 WYNIKI ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ ORAZ ZASIĘG WYZNACZONYCH 

OBSZARÓW - RADOM 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej wyznaczone zostały obszary 

zdegradowane A i B.  

 

Rysunek 3 Zasięg obszaru zdegradowanego A w Radomiu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 Zasięg obszaru zdegradowanego B w Radomiu 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa umożliwiła wyznaczenie dwóch obszarów 

zdegradowanych na terenie miasta Radom: 

 obszar A – obejmujący Śródmieście wraz z Miastem Kazimierzowskim – obszar 

ograniczony jest ulicami Zbrowskiego, Struga, Miłą, Czystą, Chrobrego, Potokiem 

Północnym,  ulicą Okulickiego,  ul. Limanowskiego, placem Kotlarza, ul. Reja, 

placem Kazimierza Wielkiego, ul. Wałową, rondem Kisielewskiego, ul. 

Narutowicza, ul. Traugutta, placem Dworcowym, torami kolejowymi, ulicą Szklaną; 

obszar obejmuje powierzchnię 350 ha, co stanowi 3,13% całkowitej powierzchni 

miasta; obszar zamieszkiwany jest przez 31 857 osób, co stanowi 15,25% ogólnej 

liczby mieszkańców miasta (według stanu na dzień      31.12.2014 r.);  

 obszar B – obejmujący dzielnicę Potkanów ograniczony ulicami Krychnowicką, 

Starokrakowską, granicą miasta oraz ulicą Stalową; obszar obejmuje powierzchnię 

275 ha, co stanowi 2,46% całkowitej powierzchni miasta; obszar zamieszkiwany jest 

przez 1 034 osób, co stanowi 0,5% ogólnej liczby mieszkańców Radomia (stan na 

31.12.2014 r.). 
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Tabela 19. Dane wyjściowe do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej dla obszarów 

zdegradowanych 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Miasto Radom 

Liczba ludności (stan na 31.12.2014 r.) 31 857 1 034 208 839 

Liczba osób w wieku produkcyjnym (stan 

na 31.12.2014 r.) 
18 873 674 129 761 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (stan 

na 31.12.2014 r.) 
7 768 146 43 062 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej (stan na 31.12.2014 

r.) 

2 765 76 13 923 

Liczba osób korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej (w 2014 r.) 
4 397 263 16 056 

Ogólna liczba bezrobotnych (stan na 

31.12.2014 r.) 
2 856 163 16 299 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych (stan 

na 31.12.2014 r.) 
1 929 121 10 593 

Liczba osób bezrobotnych z 

wykształceniem podstawowym (stan na 

31.12.2014 r.) 

1 073 82 4 521 

Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem 

(w 2014 r.) 
1 053 59 4 362 

Liczba wymeldowań (w 2014 r.) 1 505 71 6 988 

Liczba zameldowań (w 2014 r.) 1 112 24 6 658 

Liczba zgonów (w 2014 r.) 426 16 2 109 

Liczba urodzeń (w 2014 r.) 297 8 1 940 

Łączna suma wypłaconych zasiłków 

pomocy społecznej w zł (w 2014 r.) 
8 903 230,00 658 751,00 32 549 720,03 

Liczba rodzin którym udzielono zasiłku (w 

2014 r.) 
2 171 142 8 228 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wyznaczone obszary zdegradowane o powierzchni całkowitej 625 ha (5,59% powierzchni 

Radomia) zamieszkiwane są łącznie przez 32 891 osób (15,75% ogólnej liczby mieszkańców 

Radomia). 

Wyniki drugiego etapu analizy wskaźnikowej zaprezentowano w poniższej tabeli.  
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Tabela 20. Wyniki analizy wskaźnikowej dla obszarów zdegradowanych w Radomiu 

Wskaźnik Obszar A Obszar B 
Miasto 

Radom 

Potwierdzona 

sytuacja 

kryzysowa w 

obszarze A 

(TAK/NIE) 

Potwierdzona 

sytuacja 

kryzysowa w 

obszarze B 

(TAK/NIE) 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. ludności 
138,02 254,35 76,88 TAK TAK 

Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w 

wieku produkcyjnym 
10,22 17,95 8,16 TAK TAK 

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 33,05 57,06 20,89 TAK TAK 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności 
24,38 14,12 20,62 TAK NIE 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób 
8,68 7,35 6,67 NIE NIE 

Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych 
37,57 50,31 27,74 TAK TAK 

Spadek liczby ludności w wyniku odpływu i zgonów 

na 1000 mieszkańców 
60,61 83,17 43,56 TAK TAK 

Saldo migracji na 1000 mieszkańców -12,34 -45,45 -1,58 TAK TAK 
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Wartość wypłaconego zasiłku pomocy rodzinie w 

przeliczeniu na rodzinę 
4 100,98 4 639,09 3 955,97 TAK TAK 

Źródło: Opracowanie własne 
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 Jak pokazała przeprowadzona analiza, badane obszary A i B charakteryzują się 

wyjątkowo złą sytuacją w sferze społecznej.  W obszarze B na każde 1000 osób przypadają aż 

254 znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, powodującej konieczność wsparcia 

środkami pomocy społecznej. Oznacza to, że wartość wskaźnika liczby osób korzystających z 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest ponad 3 razy wyższa od 

średniej dla miasta. Kryzys w tej sferze dostrzegalny jest także w obszarze A. Tutaj na 1000 

osób przypada średnio 138 mieszkańców korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

 

Wykres 1 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu 

 

 

Obszary A i B charakteryzują się także znacznie wyższą średnią wartością wypłacanego 

zasiłku pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 rodzinę. W Radomiu w 2014 roku zasiłek w 

ramach pomocy społecznej otrzymało 8 228 rodzin na łączną kwotę 32 549 720,03 zł, co 

oznacza, że średnio jedna rodzina otrzymała 3 955,97 zł świadczenia. Obszary A i B to 

odpowiednio 4 100,98 zł oraz 4 639,09 zł, co potwierdza, iż rodziny zamieszkujące obszary 

poddane badaniu wymagają znacznie większej intensywności wsparcia z pomocy społecznej 

niż pozostałe rejony miasta. 
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Wykres 47. Wartość wypłaconego zasiłku pomocy rodzinie w przeliczeniu na rodzinę 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radomiu 

 

 

 Według stanu na 31.12.2014 r. w Radomiu bez zatrudnienia pozostawało 16 299 osób 

chcących, mogących podjąć pracę i aktywnie jej poszukujących, spośród których  10 593 

osoby pozostawały bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy. Liczba osób w wieku 

produkcyjnym w całym mieście wynosi 129 761. Oznacza to, iż wskaźnik udziału osób 

bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym wynosi 8,16%. Przeprowadzona analiza 

pokazała, że w badanych obszarach A i B wskaźnik ten przyjmuje wyższe wartości niż 

średnia dla całego miasta.               W obszarze B na każde 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypada około 18 osób długotrwale bezrobotnych, natomiast w obszarze A – około 10 osób. 

Analiza wskaźnika udziału liczby osób bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w obydwu badanych obszarach potwierdziła występowanie sytuacji 

kryzysowej. 
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Wykres 48 Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 

 

Pamiętać należy, iż przejawy kryzysowej sytuacji obrazowane wartościami 

poszczególnych wskaźników są bardzo często ze sobą ściśle powiązane. Bezpośrednią 

przyczyną konieczności korzystania z zasiłków pomocy społecznej jest np. bardzo często 

długotrwałe bezrobocie. Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych i największych 

problemów społecznych. Jego występowanie prowadzi do pogłębiania się kryzysu nie tylko w 

sferze społecznej ale także, w dłuższej perspektywie, przestrzennej i gospodarczej. 

Bezrobocie jest także z drugiej strony konsekwencją stagnacji w sferze gospodarczej. Osoby 

bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, nie są w stanie podejmować inicjatyw 

zmierzających np. do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Bezrobocie jest bardzo negatywnym zjawiskiem, ponieważ oznacza marnotrawstwo zasobów 

siły roboczej (czynników wytwórczych). Bezrobotni nie wytwarzają dóbr i usług ale 

uczestniczą w ich podziale. Otrzymują zasiłki w ramach pomocy społecznej dodatkowo nie 

płacąc podatków (np. podatku dochodowego), co jest kolejnym obciążeniem dla 

społeczeństwa. Bezrobocie, szczególnie długotrwałe prowadzi do marginalizacji i 

wykluczenia społecznego. Przywrócenie do aktywnego życia zawodowego i społecznego 

osób pozostających bez zatrudnienia w długim okresie jest bardzo trudne. Przyczynami 

kryzysowej sytuacji na obszarach zdegradowanych są m.in.: brak motywacji do zmian u osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niezaradność życiowa takich osób, względna 
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łatwość uzyskiwania świadczeń pomocy społecznej, brak profesjonalnego wsparcia ze strony 

odpowiednich instytucji, niskie wykształcenie i brak kwalifikacji.  

Jak wynika z analizy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, spośród wszystkich 

osób bezrobotnych w Radomiu, ponad 27% posiada jedynie wykształcenie podstawowe. Na 

analizowanych obszarach odsetek ten jest jeszcze wyższy. W obszarze B ponad połowa z 

wszystkich osób pozostających bez zatrudnienia nie posiada nawet wykształcenia 

zawodowego czy średniego. Obszar A także charakteryzuje się kryzysowym stanem w tej 

materii – około 37 osób z wykształceniem podstawowym na każde 100 osób bezrobotnych. 

 

Wykres 49 Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 

 

Bezrobocie prowadzi do pogorszenia warunków życiowych bezrobotnych i ich rodzin, 

do stopniowej utraty kwalifikacji, frustracji i występowania zjawisk patologicznych. Problem 

bezrobocia wpływa niekorzystnie zatem nie tylko na stan życia i funkcjonowanie osoby 

bezrobotnej, lecz również na jej otoczenie (w tym rodzinę). Bezrobocie jest bardzo często 

główną przyczyną problemów opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizmu, czy przemocy. 

W badanych obszarach A i B w 2014 roku zanotowano zdecydowanie więcej przestępstw w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców niż w całym mieście Radom. Obszar B to średnio 57 

popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, obszar A – 33 przestępstwa. 

Średnia dla całego miasta jest dużo niższa i wynosi 21 przestępstw na 1000 mieszkańców. 
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Diagnoza potwierdziła zatem stan kryzysowy w postaci wysokiego poziomu przestępczości 

na obszarach A i B. 

 

Wykres 50 Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 

  

 Analizowany obszar A charakteryzuje się także wyższym odsetkiem liczby osób w 

wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności od średniej dla miasta. W Radomiu na 

każdych 100 mieszkańców przypada około 21 w wieku poprodukcyjnym, natomiast na 

obszarze A – 24 osoby. Sytuacja w tej materii na obszarze B jest korzystniejsza niż na terenie 

całego miasta. Analiza wskaźnika liczby osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności potwierdziła zatem sytuację kryzysową jedynie na obszarze A. 

 

Wykres 51. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa miała na celu nie tylko zdiagnozowanie 

obecnej sytuacji w sferze społeczno gospodarczej na badanych obszarach ale także analizę ich 

potencjału rozwoju w przyszłości oraz prawdopodobieństwo wystąpienia dalszego 

pogłębiania niekorzystnych zjawisk społecznych. Miarą takiego prawdopodobieństwa może 

być analiza wartości wskaźnika spadku liczby ludności w wyniku odpływu i zgonów na 1 tys. 

mieszkańców dla badanych obszarów i zestawienie ich ze średnią dla miasta. Wyludnianie się 

danych rejonów miasta świadczy bowiem o coraz mniejszej ich atrakcyjności i skutkować 

może w przyszłości znacznym zmniejszeniem potencjału ekonomiczno – gospodarczego i 

dalszą degradacją takich obszarów. W 2014 roku w Radomiu wskaźnik spadku liczby 

ludności w wyniku odpływu i zgonów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wyniósł 43,56. 

Zdecydowanie gorsza sytuacja w tej materii charakteryzuje badane obszary. W obszarze B 

spadek ten wyniósł aż 83,17, natomiast w obszarze A 60,61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 52 Spadek liczby ludności w wyniku odpływów i zgonów na 1 tys. mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

 

 

 O zmniejszającej się atrakcyjności badanych obszarów w oczach ich dotychczasowych 

mieszkańców świadczy znaczny odpływ ludności mający odzwierciedlenie w wartości 

wskaźnika salda migracji na 1000 mieszkańców. W 2014 roku saldo migracji w Radomiu w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosło -1,58. Zdecydowanie większy odpływ ludności 

charakteryzuje obszar B (saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na poziomie -

45,45). Obszar A to z kolei -12,34 salda migracji na 1000 mieszkańców. 

 

Wykres 53. Saldo migracji na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

2.1.2 WYNIKI ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ ORAZ ZASIĘG WYZNACZONEGO 

OBSZARU - PIONKI 

 

Dzięki przeprowadzonej analizie wskaźnikowej wyznaczone zostały granice obszaru 

zdegradowanego, zaprezentowane na poniższym rysunku.  

 

Rysunek 5. Obszar zdegradowany w Pionkach 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa umożliwiła wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego na terenie miasta Pionki. Obszar ten zamieszkuje łącznie 11 459 

mieszkańców, co stanowi 60,42% ogólnej liczby osób zamieszkujących miasto. Zajmuje 

powierzchnię około 3,83 km
2
, co z kolei stanowi 20,8% całkowitej powierzchni miasta. 

Zgodnie z założeniami ustawy o rewitalizacji (przyjęte przez Radę Ministrów 24.03.2015 r..) 

obszar poddany rewitalizacji nie może obejmować terenów o łącznej powierzchni większej 

niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

W związku z tymi zapisami wyznaczony obszar zdegradowany w Pionkach będzie musiał 

zostać zmniejszony, obejmując tę jego cześć, która charakteryzować się będzie szczególną 

koncentracją zjawisk negatywnych. Na obszarze rewitalizacji będą prowadzone działania 

mające istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego obszaru, jak i całego miasta.  
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Tabela 21. Dane wyjściowe do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej dla obszaru 

zdegradowanego w Pionkach 

Wyszczególnienie Obszar 

zdegradowany 

Miasto Pionki 

Liczba ludności (stan na 31.12.2014 r.) 11 459 18 965 

Liczba zameldowań (w 2014 r.) 315 505 

Liczba wymeldowań (w 2014 r.) 242 373 

Liczba urodzeń (w 2014 r.) 86 138 

Liczba zgonów (w 2014 r.) 134 211 

Saldo migracji (w 2014 r.) 73 132 

Liczba odpływów i zgonów razem (w 2014 r.) 375 584 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej (w 12.2014 r.) 

927 1 377 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej (w 2014 r.) 

461 677 

Łączna kwota wypłaconych zasiłków pomocy 

społecznej (w 2014 r.) 

1 818 556,16 2 611 476,56 

Liczba bezrobotnych ogółem  

(stan na 31.12.2014 r.) 

987 1 619 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych (stan na 

31.12.2014 r.) 

649 1 043 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym (stan na 31.12.2014 r.) 

202 311 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki (stan 

na 31.12.2014 r.) 

411 712 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem  

(w 2014 r.) 

264 350 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Pionkach, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu oraz 

Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 

 

Zgromadzone dane umożliwiły określenie sytuacji w obszarze bezrobocia (bezrobocie 

ogółem, długotrwałe i wśród osób z wykształceniem podstawowym), pomocy społecznej 

(osoby i rodziny korzystające z zasiłków pomocy społecznej oraz łączna kwota wypłaconych 

zasiłków), bezpieczeństwa publicznego (poziom przestępczości), sferze gospodarczej (poziom 

przedsiębiorczości) oraz trendów demograficznych. Wskaźniki wykorzystane w celu 

delimitacji obszaru zdegradowanego w Pionkach zostały przedstawione w poniższej tabeli.  



 

Strona 96 z 173 
 

 

Tabela 22. Wyniki analizy wskaźnikowej dla obszaru zdegradowanego w Pionkach 

Wskaźnik Badany obszar Miasto Pionki 

Potwierdzona 

sytuacja 

kryzysowa 

(TAK/NIE) 

Liczba osób korzystających  

z zasiłków pomocy społecznej na  

1 tys. ludności 

80,90 72,61 TAK 

Suma wypłaconych zasiłków pomocy 

społecznej w przeliczeniu na rodzinę 
3 944,81 3 857,42 TAK 

Udział długotrwale bezrobotnych w 

ogólnej liczbie bezrobotnych 
65,75% 64,42% TAK 

Odsetek osób bezrobotnych  

z wykształceniem podstawowym  

w ogólnej liczbie bezrobotnych 

20,47% 19,21% TAK 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej na 100 osób 
3,59 3,75 TAK 

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 23,04 18,46 TAK 

Spadek liczby ludności w wyniku 

odpływów i zgonów na 1000 

mieszkańców 

32,73 30,79 TAK 

Saldo migracji na 1000 mieszkańców 6,37 6,96 NIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Pionkach, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu oraz 

Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 

 

Granica obszaru zdegradowanego na terenie miasta Pionki przebiega wzdłuż ulic: Leśnej, 

Adama Mickiewicza, Alei Jana Pawła II, ulicy Radomskiej, przez tereny poprzemysłowe 

miasta Pionki, następnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy miasta, w kierunku 

północnym ulicą Fabryczną, dalej ulicami: Wspólną, Krótką, Zwoleńską, Kolejową, Królowej 

Jadwigi, wzdłuż Alei Lipowych, ulicą ks. Popiełuszki, aż do ul. Północnej. Północna granica 

obszaru zdegradowanego przebiega wzdłuż części ul. Partyzantów, która jednak nie została 

włączona do wyznaczonego obszaru.  
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Obszar zdegradowany miasta Pionki obejmuje tę część miasta, która odznacza się dużym 

nasileniem problemów rozwojowych, szczególnie mających wymiar społeczny. Obszar 

obejmuje dzielnice: Stara Kolonia, Centralna Kolonia, Nowa Kolonia, fragment osiedla tzw. 

Działki za Stawem, Podgóry oraz obszary na północ od dzielnicy Podgóry.  

 Miasto Pionki ma znaczny potencjał turystyczny, głównie za sprawą położenia na 

skraju Puszczy Kozienickiej, przez którą przebiegają liczne szlaki turystyczne oraz 

uzdrowiskowego mikroklimatu. Jednocześnie posiada duże powierzchnie terenów 

poprzemysłowych, które mogą zostać zaadaptowane do pełnienia nowych funkcji. 

Wykorzystanie potencjału miasta jest utrudnione, głównie ze względu na duże natężenie 

problemów społecznych, które uniemożliwiają dalszy rozwój miasta. Głównie z tego względu 

konieczne jest podjęcie działań naprawczych, które zahamują powstawanie tych zjawisk 

i ukierunkują miasto na trwały rozwój. 

Analiza wskaźnikowa obszaru zdegradowanego obrazuje licznie występujące na nim 

problemy, wśród których największe nasilenie występuje w sferze społecznej. Stwierdzone 

problemy występujące na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji to: 

 Wysoka wartość wskaźnika obrazującego liczbę osób korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców - zgodnie z danymi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach w 2014 roku 1 377 osób 

korzystało z zasiłków pomocy społecznej, co w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców 

daje wartość wskaźnika na poziomie 72,61. Ten sam wskaźnik dla wyznaczonego 

obszaru zdegradowanego wynosi 80,90, co kwalifikuje do uznania go za obszar 

dysfunkcyjny. Również liczba rodzin korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

w przeliczeniu na w 1 tys. mieszkańców na obszarze (40,27) jest wyższa niż wartość 

dla całego miasta (35,70). 
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Wykres 54. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Pionkach oraz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach 

 

 Wysoki odsetek osób bezrobotnych poszukujących pracy 12 miesięcy i dłużej 

(bezrobotnych długotrwale) wśród ogólnej liczby bezrobotnych - zgodnie z danymi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na terenie miasta zarejestrowanych było 

łącznie 1 619 bezrobotnych (stan na 31.12.2014 r.), z czego 987 osób to mieszkańcy 

wyznaczonego obszaru zdegradowanego (tj. prawie 61%). 65,8% osób bezrobotnych 

na analizowanym obszarze to osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, czyli 

tzw. bezrobotni długotrwale, natomiast ok. 20,5% to osoby jedynie z wykształceniem 

podstawowym. 

 

Wykres 55. Udział długotrwale bezrobotnych wśród ogólnej liczby bezrobotnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 

 Wysoka wartość wskaźnika liczby stwierdzonych przestępstw na 1 tys. ludności - 

liczba stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 1 tys. ludności na obszarze 

wynosi 23,04, natomiast na terenie miasta 18,46. Wyższa wartość wskaźnika dla 

obszaru kwalifikuje go do uznania za dysfunkcyjny. 

 

Wykres 56. Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Pionkach oraz Komendy 

MiejskiejPolicji w Radomiu 

 

 Wysoki odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie 

bezrobotnych – wysoka wartość wskaźnika pozwala na zakwalifikowanie 

wyznaczonego obszaru jako obszar zdegradowany, ponieważ wartości wskaźnika są 

zdecydowanie wyższe na badanym obszarze niż dla całego miasta Pionki. Odsetek ten 

wynosi odpowiednio 20,47% oraz 19,21%. 

 

Wykres 57. Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 

 

 Wysoka łączna suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na 

rodzinę – dla wyznaczonego obszaru zdegradowanego na jedną rodzinę przypadało  

3 944,81 zł łącznej kwoty wypłaconych w 2014 roku zasiłków pomocy społecznej. 

Dla porównania dla całego miasta Pionki kwota ta była natomiast na poziomie 

3 857,42 zł. 
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Wykres 58. Suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pionkach 

 Niski poziom wskaźnika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 

osób - w Pionkach w 2014 roku zarejestrowanych było 712 podmiotów gospodarki 

narodowej, z tego na obszarze zdegradowanym 411 podmiotów (tj. 57,7%). Liczba 

zarejestrowanych podmiotów na 100 mieszkańców miasta wynosi 3,75, natomiast 

obszaru 3,59. Jest to kolejny czynnik, który pozwala na uznanie go za obszar 

dysfunkcyjny, ponieważ wartość wskaźnika dla obszaru jest niższa niż wartość dla 

całego miasta. 

 

Wykres 59. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Pionkach 

 

 Wysoka wartość wskaźnika obrazującego spadek liczby ludności w wyniku odpływów 

i zgonów na 1 tys. mieszkańców - analiza wskaźnikowa wskazuje, iż obszar 

zdegradowany zmaga się z dużym opływem ludności, na skutek czynników 

naturalnych, jak również ruchów migracyjnych. Wskaźnik obrazujący spadek liczby 

ludności w wyniku opływów i zgonów na 1000 mieszkańców dla wyznaczonego 

obszaru zdegradowanego (32,73) jest wyższy niż ten sam wskaźnik dla miasta (30,79). 

Fakt ten kwalifikuje obszar jako dysfunkcyjny. 

 

Wykres 60. Spadek liczby ludności w wyniku odpływów i zgonów na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Pionkach 
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2.1.3 WYNIKI ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ ORAZ ZASIĘG WYZNACZONEGO 

OBSZARU - IŁŻA 

 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wykazała, że największe natężenie niekorzystnych 

zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych występuje na obszarze 

zaprezentowanym na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 6. Obszar zdegradowany w Iłży 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa umożliwiła wyznaczenie obszaru zdegradowanego na 

terenie miasta Iłża. Obszar ten zamieszkuje łącznie 1 568 mieszkańców, co stanowi 25,43% 

ogólnej liczby osób zamieszkujących miasto. Zajmuje powierzchnię około 82,04 ha, co 

z kolei stanowi 5,2% całkowitej powierzchni miasta. 
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W poniższej tabeli znajduje się zestawienie danych wyjściowych, wykorzystanych do analizy 

wskaźnikowej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie miasta Iłża. 

Tabela 23. Dane wyjściowe do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej dla obszaru 

zdegradowanego w Iłży 

Wyszczególnienie Badany obszar Miasto Iłża 

Liczba ludności (stan na 31.12.2014 r.) 1 568 6 166 

Liczba osób w wieku produkcyjnym  

(stan na 31.12.2014 r.) 
1 105 4 282 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym  

(stan na 31.12.2014 r.) 
63 235 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej (w 2014 r.) 
51 101 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej (w 2014 r.) 
46 92 

Łączna kwota wypłaconych zasiłków pomocy 

społecznej (w 2014 r.) 
137 355,34 254 200,74 

Liczba bezrobotnych ogółem 

(stan na 31.12.2014 r.) 
149 436 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych  

(stan na 31.12.2014 r.) 
102 291 

Liczba bezrobotnych z wykształceniem podstawowym 

(stan na 31.12.2014 r.) 
43 92 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej (stan na 31.12.2014 r.) 
129 242 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem  

(w 2014 r.) 
37 85 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miejskiego w Iłży, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iłży, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji 

w Radomiu 

 

W oparciu o powyższe dane wyznaczono wartości wskaźników, zarówno dla badanego 

obszaru, jak i dla terenu całego miasta. Sytuacja kryzysowa zostaje potwierdzona wówczas, 

gdy dany wskaźniki dla obszaru przyjmuje wartość mniej korzystną niż wartość dla całego 

miasta. Wyniki analizy wskaźnikowej zostały przedstawione w  poniższej tabeli. 
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Tabela 24. Wyniki analizy wskaźnikowej dla obszaru zdegradowanego w Iłży 

Wskaźnik Badany obszar Miasto Iłża 

Potwierdzona 

sytuacja 

kryzysowa 

(TAK/NIE) 

Liczba osób korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej na  

1 tys. ludności 

32,53 16,38 TAK 

Suma wypłaconych zasiłków pomocy 

społecznej w przeliczeniu na rodzinę 
2 985,99 2 763,05 TAK 

Udział długotrwale bezrobotnych 

wśród osób w wieku produkcyjnym 
9,23% 6,80% TAK 

Odsetek osób bezrobotnych  

z wykształceniem podstawowym  

w ogólnej liczbie bezrobotnych 

28,86% 21,10% TAK 

Odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności  

4,02% 3,81% TAK 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej na 100 osób 
8,23 3,92 NIE 

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 23,60 13,79 TAK 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miejskiego w Iłży, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iłży, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji 

w Radomiu 

 

Północna granica tego obszaru jest wyznaczona przez ulice: Staromiejską, Tatarską 

i Wójtowską. Od wschodu granicę obszaru stanowią droga krajowa nr 9 oraz kompleks leśny 

otaczający zamek. Zachodnia granica obszaru została wyznaczona następującymi ulicami: 

Orła Białego, Maksymiliana Jakubowskiego oraz Powstania Styczniowego. Południowa 

granica obszaru została wyznaczona ulicą Orła Białego.  
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 Wyznaczony obszar zdegradowany złożony jest z terenów o różnych funkcjach, które 

pełnią określone role w strukturze całego miasta. Obszar obejmuje tereny ścisłego centrum 

wraz z Rynkiem i jego otoczeniem, gdzie występuje ścisła zabudowa Pozostałe tereny pełnią 

następujące funkcje: mieszkaniową, sportowo-rekreacyjną, turystyczną, administracyjną, 

handlowo - usługową. Obszar zdegradowany charakteryzuje się gorszą sytuacją niż reszta 

miasta, sytuację obrazuje analiza wskaźnikowa. Na jej podstawie dokonano identyfikacji 

problemów występujących na obszarze: 

 Wysoka wartość wskaźnika obrazującego liczbę osób korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców – na wyznaczonym obszarze 

zamieszkuje 51 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. W przeliczeniu na 

1000 mieszkańców wskaźnik ten ma zdecydowanie wyższą wartość dla obszaru 

i wynosi 32,53, niż dla miasta, dla którego ma on wartość niespełna 15 osób. Oznacza 

to znacznie wyższą koncentrację ludności dotkniętej ubóstwem i problemami 

społecznymi na jednym obszarze. 

Wykres 61. Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Iłży oraz Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 

 

 Wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności – 235 osób 

zamieszkujących miasto Iłżę to osoby w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 3,81% 

całkowitej liczby mieszkańców. Dla wyznaczonego obszaru zdegradowanego odsetek 

ten był na poziomie 4,02%. Wskaźnik ten kwalifikuje uznanie obszaru za 

dysfunkcyjny.  
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Wykres 62. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Iłży 

 

 Wysoki odsetek osób bezrobotnych poszukujących pracy 12 miesięcy i dłużej 

(bezrobotnych długotrwale) wśród osób w wieku produkcyjnym – w 2014 r. w Iłży 

zarejestrowanych było 147 osób bezrobotnych, wśród których 101 osób to osoby 

długotrwale bezrobotne, co stanowi ponad 68%. Udział długotrwale bezrobotnych 

wśród osób w wieku produkcyjnym jest wyższy na badanym obszarze niż w Iłży 

i wynosi on odpowiednio 9,23% oraz 6,80%. Analiza tego wskaźnika wskazuje, iż 

kryterium uznania za obszar dysfunkcyjny na jego podstawie zostało spełnione. 
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Wykres 63. Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Iłży oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 

 

 Wysoka wartość wskaźnika liczby stwierdzonych przestępstw na 1 tys. ludności - 

obrazuje on poważny problem w sferze społecznej, gdyż liczba przestępstw na 1000 

mieszkańców jest zdecydowanie wyższa na wyznaczonym obszarze niż w całym 

mieście. W 2014 r. w Iłży odnotowano 85 przestępstw, z czego aż 37 to przestępstwa 

popełnione na wyznaczonym obszarze zdegradowanym, co stanowi to 43% 

wszystkich przestępstw w mieście. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców na 

analizowanym obszarze odnotowano 23,6 przestępstw, w porównaniu z 13,79 

przestępstw w całym mieście.  
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Wykres 64. Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Iłży oraz Komendy 

Miejskiej Policji w Radomiu 

 

 Wysoki odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie 

bezrobotnych – również w przypadku tego wskaźnika można zauważyć wyraźną 

różnicę w jego wartościach. Wskaźnik procentowego udziału bezrobotnych 

z wykształceniem podstawowym dla badanego obszaru wyniósł 28,86%, podczas gdy 

wartość wskaźnika dla miasta Iłża jest niższa i wynosi 21,1%.  

 

Wykres 65. Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 

 Wysoka łączna suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na 

rodzinę – z  przeprowadzonej analizy wynika, że łączna suma wypłaconych zasiłków 

w 2014 r. w Iłży wynosiła 254 200,74 zł, z czego 137 355,34 to kwota wydatkowana 

na obszarze zdegradowanym, stanowi to ponad 54% łącznej kwoty. Wartość łącznej 

sumy wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na jedną rodzinę jest 

znacznie wyższa na badanym obszarze niż w całym mieście i wynosi odpowiednio  

2 985,99 zł i 2 763,05 zł.  

 

Wykres 66. Suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
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2.1.4 WYNIKI ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ ORAZ ZASIĘG WYZNACZONEGO 

OBSZARU - SKARYSZEW 

 

Obszar zdegradowany jest obszarem na którym występuje koncentracja zjawisk negatywnych, 

w szczególności społecznych, ale również gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych, czy technicznych. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wykazała, że 

największe nasilenie niekorzystnych zjawisk występuje na obszarze zaprezentowanym na 

poniższym rysunku. 

 

Rysunek 7. Obszar zdegradowany w Skaryszewie 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Wyznaczony obszar zdegradowany obejmuje następujące ulice: Adama Mickiewicza, 

Bolesława Chrobrego, Dierzkowska, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, 

Kunegundy, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, 

Piaseckiego, Rynek, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Targowa, Adama Asnyka, 

Wojska Polskiego, Władysława Reymonta, Radomska, Wojciecha Kossaka, Jana 

Kochanowskiego, Krótka, Odrodzenia, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza. 

 Wyznaczony obszar obejmuje centrum miasta, jego północną granicę stanowi ulica 

Krótka oraz Gimnazjalna, od wschodu granicę wyznacza rzeka Kobylanka, a także granica 

administracyjna miasta, południowa część jest ograniczona przez przedłużenie ulicy 

Dzierzkowskiej, wschodnią granicę obszaru wyznacza droga krajowa nr 9 oraz ulica Marii 

Skłodowskiej-Curie. 

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie danych wyjściowych, wykorzystanych do analizy 

wskaźnikowej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego. 
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Tabela 25. Dane wyjściowe do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej dla obszaru 

zdegradowanego w Skaryszewie 

Wyszczególnienie 
Badany  

obszar 

Miasto 

Skaryszew 

Liczba ludności (stan na 31.12.2014 r.) 1 323 4 766 

Liczba osób w wieku produkcyjnym  

(stan na 31.12.2014 r.) 
825 2905 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym  

(stan na 31.12.2014 r.) 
147 397 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej (w 2014 r.) 
26 69 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej (w 2014 r.) 
26 69 

Łączna kwota wypłaconych zasiłków pomocy 

społecznej (w 2014 r.) 
18 383,00 38 725,00 

Ogólna liczba osób bezrobotnych  

(stan na 31.12.2014 r.) 
174 512 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym (stan na 31.12.2014 r.) 
68 174 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych  

(stan na 31.12.2014 r.) 
126 342 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej (stan na 31.12.2014 r.) 
127 361 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem  

(w 2014 r.) 
19 61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, Powiatowego Urzędu Pracy 

w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 

 

Obszar zdegradowany w mieście Skaryszew jest zamieszkiwany przez 1 323 osoby, co 

stanowi 27,76% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Obszar rewitalizowany zajmuje 

powierzchnię 132 ha, co odpowiada 4,8% powierzchni całego miasta. Obszar spełnia kryteria 

uznania za obszar rewitalizacji (powierzchnia nie przekraczająca 20% powierzchni miasta 

oraz liczba ludności nie większa niż 30% mieszkańców miasta). Ponad 62% mieszkańców 
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wyznaczonego obszaru stanowią osoby w wieku produkcyjnym, spośród których blisko 22% 

to osoby bezrobotne. 

 Na wyznaczony obszar składają się tereny o różnych funkcjach: tereny ścisłego 

centrum wraz z Rynkiem i jego otoczeniem, tereny mieszkaniowe, administracyjne, 

handlowo-usługowe, oświatowe oraz tereny o funkcjach turystycznych.  

 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskaźnikowej przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 26. Wyniki analizy wskaźnikowej dla obszaru zdegradowanego w Skaryszewie 

Wskaźnik Badany obszar 
Miasto 

Skaryszew 

Potwierdzona 

sytuacja 

kryzysowa 

(TAK/NIE) 

Liczba osób korzystających  

z zasiłków pomocy społecznej na  

1 tys. ludności 

19,65 14,48 TAK 

Suma wypłaconych zasiłków pomocy 

społecznej w przeliczeniu na rodzinę 
707,04 561,23 TAK 

Udział długotrwale bezrobotnych 

wśród osób w wieku produkcyjnym 
15,27% 11,77% TAK 

Odsetek osób bezrobotnych  

z wykształceniem podstawowym  

w ogólnej liczbie bezrobotnych 

39,08% 33,98% TAK 

Odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności 

11,11% 8,33% TAK 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej na 100 osób 
9,60 7,57 NIE 

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 14,36 12,80 TAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, Powiatowego Urzędu Pracy 

w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 

 

Przy przeprowadzaniu analizy wskaźnikowej przyjęto założenie, że dany wskaźnik 

potwierdza sytuację kryzysową na obszarze rewitalizacji wtedy, gdy dla badanego terenu 
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przyjmuje wartość mniej korzystną niż dla całego miasta.  Problemy jakie zostały stwierdzone 

na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji to: 

 Wysoka wartość wskaźnika obrazującego liczbę osób korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców – na analizowanym obszarze 

w przeliczeniu na 1000 osób 19,65 korzysta z zasiłków pomocy społecznej. Dla 

porównania dla całego miasta wskaźnik ten jest na poziomie 14,48. 

 

Wykres 67. Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew 

oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie 

 

 Wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności – 397 osób 

zamieszkujących miasto Skaryszew to osoby w wieku poprodukcyjnym, co stanowiło 

8,33% całkowitej liczby mieszkańców. Dla wyznaczonego obszaru zdegradowanego 

odsetek ten był na poziomie 11,11%. Wskaźnik ten kwalifikuje uznanie obszaru za 

dysfunkcyjny.  
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Wykres 68. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew 

 

 Wysoki odsetek osób bezrobotnych poszukujących pracy 12 miesięcy i dłużej 

(bezrobotnych długotrwale) wśród osób w wieku produkcyjnym – na analizowanym 

obszarze osoby bezrobotne stanowią 15,27% ogółu osób w wieku produkcyjnym. 

Wartość tego wskaźnika dla całego miasta jest niższa i wynosi 11,77%.  

 

Wykres 69. Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 

 

 Wysoka wartość wskaźnika liczby stwierdzonych przestępstw na 1 tys. ludności – na 

badanym obszarze wskaźnik ten przyjmuje wyraźnie wyższą wartość niż na terenie 

miasta. Na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji liczba przestępstw w przeliczeniu 

na 1000 osób wynosi 14,36, natomiast dla Skaryszewa wartość tego wskaźnika wynosi 

12,80.  

 

Wykres 70. Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew oraz 

Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 

 

 Wysoki odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie 

bezrobotnych – także ten wskaźnik charakteryzuje się wyższymi wartościami na 

wyznaczonym obszarze w porównaniu do całego miasta. Dla badanego obszaru jego 

wartość wynosi 39,08%, natomiast dla Skaryszewa 33,98%.  
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Wykres 71. Odsetek bezrobotnych z podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 

 

 Wysoka łączna suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na 

rodzinę – wskaźnik ten związany jest z wcześniej już przeanalizowanym, czyli liczbą 

osób korzystającą z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności. Wartość tego 

wskaźnika jest wyższa dla badanego obszaru, niż dla miasta Skaryszew. W 2014 r. 

suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę na 

wyznaczonym obszarze zdegradowanym wynosiła 707,04 zł, natomiast dla miasta 

561,23 zł.  

 

Wykres 72. Suma wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Skaryszewie 
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2.3 OPIS PRZEPROWADZONYCH PROJEKTÓW W LATACH 2004-2014. 

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA I MIĘDZYOKRESOWA 

 

Przedstawiona idea Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy 

w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego zakłada kontynuację 

projektów, rozpoczętych w latach 2004 – 2014. Były to głównie działania społeczne 

o charakterze rewitalizacyjnym, mające na celu ożywienie społeczne i rozwiązywanie 

problemów społecznych. Ich głównym celem była poprawa warunków jakości życia oraz 

naprawa obszarów zdegradowanych. 

 

Tabela 27. Projekty społeczne na obszarze Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

przeprowadzone w latach 2004 - 2014 

 

Lp. Nazwa Projektu Miasto Odbiorcy Cele/opis 

1 
Aktywność szansą 

na jutro 
Radom 

Osoby zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym 

Projekt systemowy realizowany od 2008 roku, w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej. 

Projekty były współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Celem Projektów było 

zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 

korzystających z pomocy MOPS i ich 

najbliższego otoczenia 

2 

Stop bierności, 

postaw na 

aktywność 

Radom 
Osoby bezrobotne 

długotrwałe 

Projekt realizowany do listopada 2010 roku, w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej. 

Celem projektu było promowanie aktywnym 

postaw i zachowań prospołecznych wśród osób 

w wieku aktywności zawodowej, pozostających 

poza rynkiem pracy, w szczególności 

długotrwale bezrobotnych 

3 
Radom-siła w 

partnerstwie 
Radom Bezdomni 

Projekt realizowany od 1 marca 2012 roku do 31 

sierpnia 2013 roku, przez MOPS w partnerstwie 

z Caritas Diecezji Radomskiej. Jest to część 

ogólnopolskiego projektu systemowego 

realizowane wraz z partnerami pozarządowymi 

przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w 

Warszawie. 

4 

Rewitalizacji ludzi 

młodych-nasza 

przyszłość 

Radom Ludzie młodzi 

Projekt realizowany od 3 października 2011 

roku do 31 grudnia 2012 roku, przez Gminę 

Miasta Radom w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „ARKA”, 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja 

społeczna. Celem była pomoc osobom młodym 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

poprzez pokazanie im sposób wyjścia z 

bezradności życiowej, zorganizowanie zajęć 
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edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i 

informacyjnych. 

5 

Przedsiębiorczość, 

kwalifikacje, 

praca, wsparcie 

szkoleniowe - 

doradcze i 

finansowe dla 

Radomian, 

chcących 

uruchomić 

działalność 

gospodarczą 

Radom Osoby bezrobotne 

Projekt realizowany w latach 2011 – 2012, w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich. Projekt był skierowany do osób 

zameldowanych w Radomiu, które chciały 

uruchomić działalność gospodarczą. 

Uczestnikom projektu zagwarantowani 

kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze 

oraz finansowe. 

6 

Kobieta pracująca 

– aktywizacja 

zawodowa i 

biznesowa 

bezrobotnych 

mieszkanek 

Radomia 

Radom 
Kobiety 

bezrobotne 

Projekt realizowany w latach 2004 – 2006, w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I Aktywna 

polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej 

i społecznej. Projekt był skierowany do kobiet 

bezrobotnych, posiadających nieadekwatne do 

potrzeb rynku pracy kwalifikacje zawodowe. 

7 

Program 

wyrównywania 

różnic między 

regionami 

Radom 
Osoby 

niepełnosprawne 

Jest to program celowy Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego 

celem jest wyrównywanie szans osób 

niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony 

słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w 

dostępie do rehabilitacji zawodowej i 

społecznej. 

8 

Program 

wyrównywania 

różnic między 

regionami II 

Radom 
Osoby 

niepełnosprawne 

To druga edycja programu, dotycząca 

pozyskiwania źródeł na finansowanie zadań 

ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki na 

jego realizację pochodziły z PFRON. Zawarto 

13 umów z pracodawcami na refundację 

wyposażenia stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych. 

9 

Centrum 

Aktywności 

Lokalnej 

Radom 
Lokalna 

społeczność 

Program wdrażany od 2000 roku przez MOPS. 

Głównym celem programu jest aktywizacja 

społeczności lokalnej, powstanie 

zintegrowanych społeczności lokalnych, rozwój 

lokalnej solidarności, wzmacnianie integracji 

lokalnych grup obywatelskich, zaktywizowanie 

lokalnych instytucji samorządowych oraz 

budowanie tożsamości wspólnot. 

10 
Rodzina w 

Remoncie 
Radom 

Rodziny 

znajdujące się w 

trudnej sytuacji 

życiowej 

Celem programu było szerokie oddziaływanie 

na rodziny w kryzysie. Powoływano specjalne 

zespoły, które pomagały rozwiązać problem 

rodzinie. 

11 

Grupy 

przedszkolne tzw. 

Minima 

programowe 

Radom 
Dzieci z ubogich 

rodzin 

Celem programu było wspieranie rozwoju i 

kształtowanie nawyków życia codziennego i 

pozytywnych postaw wśród dzieci od 3 do 5 lat, 

pochodzących z najuboższych rodzin. 

12 
Świetlice i ogniska 

dla dzieci 
Radom 

Dzieci od 3 do 12 

lat 

Celem świetlic było zagospodarowanie czasu 

wolnego dzięki w wieku od 3 do 12 lat poprzez 

wszelkiego rodzaju zabawy, zajęcia 

wspomagające rozwój i pomoc w odrabianiu 

lekcji. 
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13 
Zajęcia 

wyrównawcze 
Radom Dzieci i młodzież 

Celem tego projektu było zwiększanie wiedzy z 

zakresu języka polskiego, niemieckiego, 

angielskiego, matematyki oraz rozwijanie 

zdolności artystycznych. Dodatkowo 

organizowano zajęcia z tematyki profilaktyki 

uzależnień, kształtowania u dzieci umiejętności 

prospołecznych, niwelowania i zapobiegania 

agresji i przemocy 

14 

Bezpieczne 

przejście do szkoły 

„Mikołaje” 

Radom Dzieci 

Projekt realizowany do 2011 roku.  Miał na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do 

szkoły. Program realizowany był przez 

wolontariuszy z Klubu „Przyjaciele”. 

Przeprowadzaniem dzieci zajmowały się osoby 

objęte programem prac użytecznych 

15 
Sport dla Jasia i 

Małgosi 
Radom Dzieci i młodzież 

Projekt, realizowany do 2006 roku. Miał na celu 

zwiększenie oferty atrakcyjnego spędzania 

czasu wolnego przez dzieci i młodzież, poprzez 

organizowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych. 

16 
Zupa dla Jasia i 

Małgosi 
Radom 

Dzieci z 

najuboższych 

rodzin 

Projekt realizowany do 2011 roku. Miał na celu 

dożywienie dzieci z najuboższych rodzin w 

okresie wakacji. Posiłki fundowane były przez 

radomskich restauratorów i właścicieli barów. 

17 

Przeciw 

społecznemu 

wykluczeniu, 

praca na rzecz 

środowisk 

trudnych „Bloki” 

Radom 

Osoby zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym 

Program ma na celu aktywizację środowisk 

trudnych, najczęściej wykluczonych, ponowne 

włączenie ich do społeczności osiedla lub 

miasta. Główną ideą programu jest zwrócenie 

uwagi na problemy ludzi oraz zmotywowanie 

ich do włączenia się w działania na rzecz 

poprawy swojego funkcjonowania. 

18 
Radomskie Dni 

Godności 
Radom 

Osoby 

niepełnosprawne 

Celem projektu było przełamywanie barier 

społecznych poprzez włączenie osób 

niepełnosprawnych w życie społeczne i 

umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach 

kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz 

samopomocowych. 

19 
Centrum 

„Wolanowska” 
Radom Dzieci i młodzież 

Głównym zadaniem było zapewnienie dzieciom 

i młodzieży z terenu osiedla opieki 

wychowawczej w celu kształtowania postaw 

społecznie pożądanych i pomocy w 

prawidłowym rozwoju osobowości. Celem tych 

działań jest zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu mieszkańców bloków socjalnych 

poprzez stymulowanie ich do aktywnego udziału 

w życiu społecznym osiedla i miasta. 

20 
Posiłek dla 

potrzebujących 
Radom 

Niedożywione 

dzieci 

Program realizowany od kwietnia 2005 roku, z 

uwagi na duże niedożywienie dzieci. Program 

wdrażany przez MOPS, na jego realizację 

Ośrodek otrzymał dotację od Wojewody. 

21 

Dostarczanie 

żywności dla 

najuboższej 

ludności Unii 

Europejskiej 

Radom Osoby bezdomne 

Projekt realizowany w latach 2005 – 2007. 

Celem było zapewnienie posiłków klientom 

domów dla bezdomnych 

22 

Pomoc państwa w 

zakresie 

dożywiania 

Radom 

Niedożywione 

dzieci oraz osoby 

bezrobotne 

Projekt realizowany w latach 2006 – 2013. 

Celem programu jest wsparcie gmin w 

wypełnianiu zadań własnych o charakterze 
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obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci 

oraz zapewnienia posiłku osobom tego 

pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób z terenów objętych wysokim poziomem 

bezrobocia. 

23 

Miejski Program 

Wsparcia Osób 

Bezrobotnych w 

Aktywnym 

Poszukiwaniu 

Pracy 

Radom Osoby bezrobotne 

Projekt realizowany w latach 2005 – 2008. 

Gmina w związku z realizacją tego programu 

przekazała środki na zakup biletów komunikacji 

miejskiej osobom bezrobotnym,  aby ułatwić im 

poszukiwanie pracy. 

24 

Inkubator 

Społecznej 

Odnowy 

Radom 

Osoby zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym 

Projekt realizowany od maja 2005 roku, w celu 

kompleksowego wsparcia dla osób z grup 

szczególnego ryzyka. Jego głównym celem było 

ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

oraz przygotowanie osób zagrożonych tym 

zjawiskiem do uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz powrotu na rynek pracy. 

25 

Program prac 

społecznie 

użytecznych 

Radom Osoby bezrobotne 

Projekt uruchomiony 27 marca 2006 roku. Jego 

celem była aktywizacja społeczno – zawodowa 

osób bezrobotnych, które nie mają uprawnień do 

zasiłku dla bezrobotnych i są korzystającymi z 

pomocy społecznej. Program realizowany był 

przez MOPS na terenie Gminy. Osoby 

bezrobotne wykonywały prace społecznie 

użyteczne. 

26 

Wracam do pracy 

– wspieranie 

rozwiązań na 

rzecz godzenia 

życia zawodowego 

i rodzinnego 

mieszkańców 

Radomia w latach 

2012 - 2014 

Radom 
Osoby po urlopie 

wychowawczym 

Projekt realizowany od czerwca 2013 do 

grudnia 2014 roku. Współfinansowany był z 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna. 

Celem projektu było ułatwienie rodzicom dzieci 

w wieku 0-3 lata powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, 

poprzez zapewnienie bezpłatnego miejsca w 

żłobku. 

27 

Po prostu pracuj – 

aktywizacja osób 

niepełnosprawnyc

h z Radomia w 

latach 2013 - 2014 

Radom 
Osoby 

niepełnosprawne 

Projekt przeprowadzony w latach 2013 – 2014. 

Finansowany był z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej. Celem projektu była 

aktywizacja społeczno – zawodowa 10 

niepełnosprawnych i poprawa dostępu do 

zatrudnienia. 

28 

Nowa szansa – 

aktywizacja 

zawodowa 

mieszkańców 

Radomia 

pozostających bez 

zatrudnienia do 6 

miesięcy 

Radom Osoby bezrobotne 

Projekt realizowany w latach 2013 – 2014. 

Finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry 

Gospodarki. Jego celem była poprawa i 

dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności 50 

bezrobotnych mieszkańców. 

29 

Z bierności ku 

aktywności 

 

Pionki Osoby bezrobotne 

Program realizowany w latach 2008 – 2014 

przez MOPS. Współfinansowany był przez UE 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 

społecznej. Głównym jego celem była aktywna 

integracja społeczno – zawodowa osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy (w tym 
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osób uzależnionych od alkoholu poddających się 

procesowi leczenia), korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej, będących w 

wieku aktywności zawodowej oraz poprawa 

jakości życia tej grupy osób.   

30 

Akademia 

Dobrego Rodzica 

 

Pionki 

Osoby z 

problemami 

wychowawczymi 

Projekt realizowany w 2014 roku przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społeczne w Pionkach 

w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa 

Rzeczypospolitej, Obwód „Ziemia Radomska”. 

Współfinansowany z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej. Celem projektu Akademia 

Dobrego Rodzica było wsparcie rodziców 

u których zdiagnozowano brak odpowiednich 

kompetencji wychowawczych poprzez 

dostarczanie użytecznej wiedzy oraz 

praktycznych umiejętności niezbędnych do 

wychowywania dzieci. 

 

31 

Tańczyć i śpiewać 

każdy może – od 

Juniora do 

Seniora 

Pionki 
Dzieci z babciami 

i dziadkami 

Projekt zrealizowany w okresie od 1.01.2010 r. 

do 13.07.2010 r. przez przedszkola na terenie 

Miasta Pionki. Polegał on na aktywnej integracji 

dzieci w wieku przedszkolnym ze swoimi 

babciami i dziadkami. W ramach projektu odbył 

się szereg wycieczek i spotkań dotyczących 

kultury, a także organizowane były zajęcia nauki 

śpiewu i tańca. 

32 
Świetlica mój 

drugi dom 
Pionki Dzieci i rodzice 

Projekt zrealizowany w okresie od 1.04.2010 r. 

do 30.04.2010 r. przez Urząd Miasta w Pionach 

i Stowarzyszenie ASTA. Jego celem była 

aktywna integracja dzieci i rodziców z różnych 

środowisk społecznych poprzez ich udział w 

zajęciach świetlicowych. Prowadzone były 

zajęcia ukierunkowane na łagodzenie 

niedostatków wychowawczych w rodzinie m. in. 

plastyczne, sportowo-rekreacyjne, a także 

porady psychologa dotyczące postępowania w 

trudnych sytuacjach. 

33 

Warsztaty 

edukacyjne dla 

opiekunów osób 

niepełnosprawnyc

h 

Pionki 
Osoby 

niepełnosprawne 

Projekt zrealizowany w okresie od 04.01.2010 r. 

do 30.03.2010 r. przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej. Celem realizacji projektu była 

aktywna integracja osób niepełnosprawnych z 

ich opiekunami oraz tworzenie w naturalnym 

środowisku społecznym warunków dla ich 

rozwoju, nauki, pracy i spędzania czasu 

wolnego. 

34 
Integracja przy 

rondlu 
Pionki 

Osoby 

niepełnosprawne 

Projekt zrealizowany w okresie od 04.01.2010 r. 

do 30.03.2010 r. przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej. Celem realizacji projektu była 

aktywna integracja osób niepełnosprawnych z 

młodzieżą uczęszczającą do szkoły 

gastronomicznej. Zorganizowane zostało także 

szkolenie w zakresie małej gastronomi, które 

miało na celu przygotowanie podopiecznych 

Warsztatów Terapii Zajęciowej do zatrudnienia 

w branży gastronomicznej. 
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35 
Klub 

Samopomocy 
Pionki 

Bezrobotne 

kobiety, osoby 

uzależnione, 

kobiety zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym 

Powstał w 2005 roku. W ramach Klubu 

Samopomocy w latach 2008-2009 

funkcjonowały 3 grupy. Pierwsza grupa 

samopomocy dla kobiet bezrobotnych, druga 

grupa dla osób uzależnionych i trzecia grupa dla 

kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W latach 2010-2011 działała jedna grupa dla 

osób bezrobotnych. W 2012 i 2014 roku 

funkcjonowały dwie grupy samopomocy dla 

osób bezrobotnych, natomiast w 2013 roku dwie 

grupy: dla osób bezrobotnych oraz dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych. 

36 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Społecznie SAS 

Pionki 

Kobiety samotnie 

wychowujące 

dzieci, kobiety 

dzieci chorych na 

autyzm i ADHD 

Powstało w wyniku połączenia dwóch grup 

samopomocy tj. „Matki samotnie wychowujące 

dzieci” i „Matki dzieci chorych na autyzm i 

ADHD” w 2005 roku. Wraz z MOPS 

zorganizował dwa wydarzenia dla lokalnej 

społeczności mającej na celu jej integrację. 

Funkcjonowało do 2007 roku. 

37 

grupa 

samopomocy osób 

bezrobotnych 

powyżej 50-go 

roku życia „50+” 

Pionki 

Osoby bezrobotne 

powyżej 50 roku 

życia 

Funkcjonowała od października 2005 roku. Jej 

celem była aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

38 
Klub 

Wolontariatu 
Pionki 

Osoby starsze i 

niepełnosprawne 

Rozpoczął działalność od listopada 2008 roku. 

Głównym celem działania Klubu jest szerzenie 

idei wolontariatu, pośredniczenie między 

osobami chętnymi do udzielania pomocy a 

osobami jej potrzebującymi. Działania 

wolontariuszy skupiają się na pomocy osobom 

starszym i niepełnosprawnym. 

 

39 

Partnerstwo 

lokalne na rzecz 

rozwoju społeczno 

gospodarczego 

Pionki 
Wszyscy 

mieszkańcy 

Program powstał w 2006 roku, dzięki 

współpracy Miejskiego Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pionkach ze  Stowarzyszeniem 

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 

BORIS z Warszawy. Wynikiem jest powstanie 

Partnerstwa na rzecz rozwoju Pionek pt. Grupa 

Partnerska ARCHIPELAG. Partnerstwo lokalne 

to długofalowa współpraca między lokalnymi 

instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

oraz firmami i osobami fizycznymi, którzy są 

zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz 

rozwiązania danego problemu, zgadzając się 

wspólnie pracować, dzieląc zarówno ryzyko jak 

i korzyści w celu wypełnienia zobowiązania lub 

podjęcia określonych zadań. 

40 

Program prac 

społecznie 

użytecznych 

Pionki Osoby bezrobotne 

Powstał w 2014 roku. Jego celem jest 

aktywizacja społeczno - zawodowa osób 

bezrobotnych, które nie mają uprawnień do 

zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze 

świadczeń pomocy społecznej. 
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41 Dać szansę Skaryszew 

Osoby 

bezrobotne, osoby 

zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym, 

osoby 

współuzależnione, 

rodziny z 

problemami 

opiekuńczo - 

wychowawczymi 

Program realizowany od 2008 roku przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Skaryszewie, współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji. Celem projektu była 

aktywizacja zawodowa mieszkańców, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

podniesienie poziomu aktywności społecznej i 

zdrowotnej, kompleksowe wsparcie w zakresie 

aktywnej integracji i pracy socjalnej. 

42 Uczeń na wsi Skaryszew 

Dzieci 

niepełnosprawne 

mieszkające na 

wsi 

Projekt polegał na dofinansowanie kosztów 

nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach 

obszaru „A” programu PFRON pt. „Uczeń na 

wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 

osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 

wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. 

43 

Aktywność – 

kluczem do 

sukcesu 

Iłża 
Osoby bezrobotne 

i niepełnosprawne 

Projekt ten rozpoczęto realizować w 2008 roku. 

Współfinansowany był z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 

priorytetu VII Promocja integracji społecznej. 

Celem głównym, było zwiększenie aktywizacji 

społeczno-zawodowej kobiet zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, natomiast celem 

szczegółowym zdobycie nowych kwalifikacji, a 

także podniesienie samooceny i wiary we 

własne siły, podniesienie motywacji 

uczestniczek do działania, nabycie umiejętności 

w poruszaniu się na rynku pracy, wzrost 

aktywności społeczno-zawodowej osób 

bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej. 

Źródło: Opracowanie własne 
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3 ZAŁOŻENIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU INWESTYCJI I 

ROZWOJU MIEJSC PRACY W OBSZARACH 

REWITALIZOWANYCH RADOMSKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO (ZPIRMPOR ROF) 

 

3.1 HISTORIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST RADOMSKIEGO 

OBSZARU FUNKCJONALNEGO  

Radomski Obszar Funkcjonalny położony jest na terenach Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. Był to okręg przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, czyli związanego 

z produkcją maszyn i półproduktów. Utworzony został w latach 1936 – 1939 w południowo – 

centralnych dzielnicach Polski. COP zajmował 60 tys. km
2
 (15% ogólnej powierzchni kraju), 

a zamieszkiwany był przez 5,6 mln ludności. Większość mieszkańców to ludzie ubodzy, 

mieszkający na przeludnionych wsiach. Występowało tam przeludnienie agrarne oraz 

nadmiar siły roboczej. Wzrastało także bezrobocie w miastach. W obliczu takiej sytuacji 

gospodarczej zdecydowano, że najlepszym wyjściem będzie zwiększenie zatrudnienia 

w przemyśle. W Radomiu zakładano budowę lub modernizację istniejących już zakładów 

zbrojeniowych. Radom i Pionki należą do miast, na terenie których miedzy innymi 

zlokalizowano w tym czasie duże zakłady związane z przemysłem zbrojeniowym. 

Przemysłowy charakter tych miast utrzymywał się do lat 90-tych XX wieku. Wraz 

z transformacją ustrojową kraju nastąpiła zapaść gospodarcza tych ośrodków, skutki której 

obserwujemy do dzisiaj.  Prosperita poprzemysłowa Radomia i Pionek to zaledwie 

kilkadziesiąt lat, analizując historie poszczególnych miast nasuwa się prosty wniosek: 

tradycja Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego powiązana jest ściśle z rzemiosłem. 

Jednoznaczne odwrócenie się od tego trendu poskutkowało niekorzystnymi zjawiskami 

społeczno-gospodarczymi.   

Radom 

Radom związany jest z tradycjami rzemieślniczymi od dawnych lat. Najstarsze 

odnalezione dowody pochodzą z końca epoki kamienia. Są to pozostałości po pracowni 

obróbki krzemienia, odnaleziono resztki naczyń, narzędzia, broń, ozdoby. W XIII w. Radom 
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rozwija się jako osada targowa. W XV i XVI wieku miasto rozkwita. Powstają między innymi 

cechy rzemieślnicze tkaczy, garbarzy, kuśnierzy. Następuje rozwój handlu i usług. W okresie 

potopu Szwedzi palą prawie całe miasto. Późniejsza odbudowa miasta opiera się na rozwoju 

przemysłu skórzanego, metalowego i rolno – spożywczego. W latach przedwojennych 

powstały: Fabryka Chemiczna, Fabryka Broni, gazownia miejska, fabryka telefonów, fabryka 

obuwia. W latach późniejszych utworzono fabryki drzewne i papierosowe oraz fabrykę 

szwedzkiego producenta telefonów Ericsson. Po okresie II wojny światowej, w latach 70-tych 

Radom stał się znanym ośrodkiem opozycji komunistycznej. 25 czerwca 1976 roku doszło do 

strajków oraz zamieszek, w których udział wzięło ok. 20 tysięcy osób, w tym pracownicy 33 

przedsiębiorstw z Radomia i województwa, a także studenci oraz uczniowie.  

Pionki 

Pionki w XVII wieku były osadą młyńską. Znajdowały się tam: karczma, browarek, tartak 

oraz młyn. W 1921 roku spółka prywatna Okielski i Braubach uruchomiła tartak 

zatrudniający 100 pracowników. Rok później utworzono Przemysłowe Zakłady Chemiczne 

„Zagrożdżon”, które produkowały: smary, oleje, farby, zaprawę do froterowania podłóg oraz 

pastę do butów. W okresie 1922 – 1939 w Pionkach powstawały fabryki, m.in.: Państwowa 

Wytwórnia Prochów i Materiałów Kruszących, Elektrownie kondensacyjne, hale 

warsztatowe, stolarnie i parowozownię, z których utworzono Centralne Warsztaty 

Mechaniczne, Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców Pracowników Wojskowej Wytwórni 

Prochu. Głównym rozwój miasta nastąpił dzięki Zakładom Tworzyw Sztucznych Pronit, 

dawniej Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących. Kryzys 

w przedsiębiorstwie nastąpił w okresie PRL-u. Lata 90-te to początek końca firmy. Obecnie 

funkcjonują dwie spółki wyodrębnione z Pronitu: Zakłady Produkcji Specjalnej Pionki oraz 

FAM – Pionki.  

Iłża 

Miasto Iłża posiada tradycje rzemieślnicze, sięgające XIII wieku. Pierwotnie rozwijała się tam 

osada handlowa. W latach kolejnych, rozwijało się kowalstwo, z uwagi na występowanie rud 

żelaza oraz opalu. W średniowieczu gospodarka Iłży oparta była na produkcji piwa oraz 

garncarstwie. Wiek XV jest określany jako złoty wiek. Rozwinęła się wtedy ceramika iłżecka 

oraz powstał miejscowy cech garncarski. W wyniku potopu szwedzkiego miasto uległo 

zniszczeniu. W XIV wieku założona została fabryka fajansu, która spłonęła w 1903 roku. 

W okresie po II wojnie światowej miasto zostaje odbudowane. Powstaje Spółdzielnia 

Chałupnik, kultywująca tradycje garncarskie. W mieście nie rozwija się przemysł, dlatego 

mieszkańcy przenoszą się do Starachowic.   
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Skaryszew 

W drugiej połowie XII wieku Skaryszew uzyskał wolność targową. Goście targu osiedlając 

się na stałe, przyspieszali proces powstawania warsztatów rzemieślniczych, produkcyjnych 

i handlowych. W XIV wieku znaczenie miasta jako ośrodka gospodarczego upada, w wyniku 

rozwoju okolicznych ośrodków miejskich, głównie Radomia. Władysław Jagiełło zezwala na 

targ co czwartek oraz na dwa jarmarki, natomiast Kazimierz Jagiellończyk w 1473 roku 

nadaje miastu prawo warzenia piwa dla okolicy i wyłączność szynkowania w mieście 

trunkami. Dzięki temu następuje ponowny rozwój gospodarczy Skaryszewa.  Miasto zostało 

spalone podczas wojen szwedzkich. W XVIII wieku następuje ożywienie gospodarcze. 

Wprowadzone zostały ulgi gospodarcze, a nowy dziedzic dóbr skaryszewskich stara się 

zwiększyć liczbę rzemieślników. W 1889 roku następuje wielki pożar, który niszczy całą 

osadę. Szybko się ona odbudowuje, następuje rozwój demograficzny oraz rozwój rzemiosł. 

Targi i jarmarki są głównym źródłem dochodów mieszkańców. Przed wybuchem II wojny 

światowej prężnie rozwija się rzemiosło, a upada znaczenie jarmarków i targów. Miasto staje 

się siedzibą gminy oraz lokalnym ośrodkiem rzemieślniczo – usługowym. Po II wojnie 

światowej Skaryszew pozostaje miastem rolniczo – rzemieślniczym z niewielkim zapleczem 

produkcyjnym. Od 1432 roku organizowane są „Występy Skaryszewskie”, czyli jarmark 

konny. Do dziś jest to jeden z najstarszych, najsłynniejszych i najpopularniejszych targów 

w Europie.  

 Należy powrócić do kultywowania tych idei, przywrócenia tradycji. Przyszły rozwój 

gospodarczy oparty będzie na nowym spojrzeniu na pracę rzemieślniczą. 

 

Idea Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego przewiduje kontynuację 

omówionych programów i projektów. Zarówno kontynuowanie programów i projektów 

pomocowych, jak i nowe działania, ukierunkowane muszą być na szkolenie w zawodach 

rzemieślniczych. Dotyczy to również tych zawodów rzemieślniczych, które już zaginęły lub 

zanikają. Wykaz zawodów rzemieślniczych – istniejących i zanikających, ustalonych przez 

Związek Rzemiosła Polskiego prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 28. Wykaz zawodów rzemieślniczych 

blacharz 
monter elektronik 

urządzeń radiowo-telew. 
kapelusznik-czapnik dekarz 

Brązownik wulkanizator gorseciarka elektryk 
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kowal betoniarz zbrojarz modystka monter instalacji gazowych 

kowal wyrobów 

zdobniczych 
betoniarz krawiec 

monter instalacji i 

urządzeń sanitarnych 

Ludwisarz kamieniarz obuwnik 
monter izolacji 

budowlanych 

modelarz odlewniczy sztukator obuwnik miarowy malarz tapeciarz 

rusznikarz zdobnik ceramiki garbarz skór murarz 

ślusarz szklarz budowlany rymarz posadzkarz 

operator obrabiarek 

skrawających 
zdobnik szkła kożusznik studniarz 

grawer witrażownik kuśnierz zdun 

mechanik precyzyjny 
ceramik wyrobów 

użytkowych i ozdobnych 
rękawicznik glazurnik 

optyk mechanik koszykarz plecionkarz kaletnik parkieciarz 

bursztyniarz tokarz w drewnie cholewkarz fotograf 

zegarmistrz pozłotnik obuwnik ortopedyczny fryzjer 

złotnik-jubiler stolarz garbarz skór bez włosa kominiarz 

protetyk słuchu rzeźbiarz w drewnie karmelarz kosmetyczka 

mechanik-monter maszyn i 

urządzeń 
stolarz budowlany kucharz małej gastronomii bioenergoterapeuta 

mech.-operator pojazdów i 

maszyn rol. 
stolarz meblowy kucharz radiesteta 

mechanik pojazdów 

samochodowych 
tartacznik młynarz optyk okularowy 

elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
tapicer cukiernik garbarz skór futerkowych 

blacharz samochodowy fajkarz piekarz 

technolog robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

lakiernik introligator przetwórca ryb monter sieci cieplnych 

lakiernik samochodowy drukarz rzeźnik wędliniarz monter sieci gazowych 

elektromechanik dziewiarz organomistrz 
monter sieci wodnych i 

kanalizacyjnych 

elektromonter urządzeń 

dźwignicowych 
hafciarka 

renowator zabytków 

architektury 
technik ortopeda 

elektromechanik urządzeń 

chłodniczych 
koronkarka 

monter fortepianów i 

pianin 

operator urządzeń 

przemysłu szklarskiego 

elektromechanik sprzętu 

gosp. domowego 
tkacz brukarz wizażystka 

monter elektronik bieliźniarz cieśla 
monter izolacji 

przemysłowych 

   

blacharz izolacji  

przemysłowych 

Źródło:  www.zrp.pl 

 

Nowa gospodarka oparta ma być na działalności rzemieślniczej, rzemieślniczo – artystycznej, 

oraz rękodziele i twórczości ludowej. Przeprowadzane powinny być odpowiednie selekcje, 

których celem będzie wyłonienie osób posiadających predyspozycje do takich zawodów. 

Ponadto zorganizowane zostaną odpowiednie kursy i szkolenia, przygotowujące kandydatów 

do przyszłego zawodu, opartego głównie na pracy manualnej. Dzięki odpowiedniemu 
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wyszkoleniu pracowników, w zawodach rzemieślniczych, możliwe jest stworzenie pełnego 

Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

 

3.2 IDEA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU INWESTYCJI I ROZWOJU 

MIEJSC PRACY W OBSZARACH REWITALIZOWANYCH 

RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

 

Głównym założeniem ideowym programu jest powrót do tradycji, zawodów 

rzemieślniczych i rękodzielniczych. Radom, Skaryszew, Pionki oraz Iłża mogą zbudować 

projekt zintegrowanej oferty usługowo-handlowej miast, których gospodarka opierać się 

będzie na zawodach związanych z rzemiosłem oraz rękodziełem. Wynika to z ich 

historycznych tradycji.  

W owym znaczeniu teraźniejszość. Ostatnie 20 lat to okres marazmu i zastoju 

gospodarczego. Wiąże się to z problemami czysto egzystencjalnymi i bytowymi. Lokalna 

ludność napotykała następujący problem: brak zatrudnienia=brak środków do życia. 

Generowało to przez lata pogorszenie relacji międzyludzkich, brak tożsamości ludności 

z miejscem zamieszkania oraz zjawiska i zachowania patologiczne i kryminalne. Przez cały 

ten okres obszar boryka się z problemem znalezienia nowych inwestycji oraz dużych 

inwestorów, którzy mogliby stworzyć stałe, pewne miejsca pracy, a tym samym rozpędzić 

lokalną gospodarkę. Ten sposób myślenia, że pozyskanie potencjalnych inwestorów bez 

dodatkowych działań rozwiąże problem bezrobocia jest myśleniem całkowicie błędnym.  

Budowanie nowej tożsamości regionu wymaga rewolucyjnego spojrzenie na starą 

tradycję regionu. Ta tradycja to liczne manufaktury oraz warsztaty rzemieślnicze, które 

generowały miejsca pracy. Droga do przywrócenia znaczenia indywidualnej działalności 

gospodarczej i lokalnej przedsiębiorczości to główne wyzwanie i zasadniczy cel w 

budowaniu nowego Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w 

Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Owa integralność 

polega na synergicznym przejściu od etapu szkoleń i kursów zdobywania nowych zawodów 

rzemieślniczych oraz programów pomocowych do fazy (etapu) zatrudnienia. Ważnym 

zadaniem jest uświadomienie lokalnej społeczności, że zawody rzemieślnicze to zawody 

proste, niewymagające nowoczesnych technologii, lecz tym samym nie prymitywne. To 

mieszkańcy, poprzez rzemiosło i pracę własnych rąk mają kształtować gospodarkę obszaru na 

nowo. Podejście to wzbudzi w mieszkańcach na nowo poczucie tożsamości lokalnej. 
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Rycina 1. Schemat Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w 

Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.3 CEL ZINTEGROWANEGO PROGRAMU INWESTYCJI I ROZWOJU 

MIEJSC PRACY W OBSZARACH REWITALIZOWANYCH 

RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

 

ZPRIMPOR 

Pozyskanie osób 
posiadających 

predyspozycje do 
zawodów 

rzemieślniczych 

Edukacja, 
szkolenia 

Tworzenie nowych 
miejsc pracy w 

przedsiębiorstwach 

Budowanie 
tożsamości 

lokalnej - idea 
nowego miasta 
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Główne cele Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy 

w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ukazane są 

w powyższym schemacie: 

 tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach,  

 budowanie tożsamości lokalnej – stworzenie nowego wizerunku miast ROF. 

Nadrzędnym założeniem w programowaniu osiągnięcia tego celu jest uruchomienie 

procesu, dzięki któremu lokalna społeczność zdobędzie nowe doświadczenie zawodowe, 

pracę, w powstałych przedsiębiorstwach – na początku procesu przede wszystkich 

przedsiębiorstwach społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnie 

zlokalizowane będą na obszarach zamieszkiwanych przez pracowników. Naturalnie wytworzy 

to proces integracji społecznej oraz wyzwoli świadomość przywiązania do miejsca, w którym 

mieszkańcy żyją. 

Cykl ten rozpoczyna się od potencjalnych pracowników, wyłonienia osób 

posiadających predyspozycje do pracy rzemieślniczej, pracy manualnej. Kolejnym etapem 

jest program adaptacyjny tych osób. Polega on na szkoleniach profilowanych oraz 

odpowiedniej edukacji pracowników. Następnie tworzone są miejsca pracy, spółdzielnie, 

przedsiębiorstwa, kolektywy. Etapem finalnym jest wzmocnienie poczucia własnej wartości 

oraz tożsamości lokalnej mieszkańców. Pracownicy będą mieć świadomość, że to oni kreują 

nową gospodarkę miasta, są ważni w jego strukturze. Cykl ten opiera się na klasycznym 

sprzężeniu zwrotnym. Coraz więcej osób będzie chciało pozyskać nową pracę, poszukiwani 

będą pracownicy, którzy przejdą szkolenia oraz znajdą pracę.  

Schemat ten jest tak skonstruowany, iż jedna czynność implikuje kolejną. Jest on 

w pełni synergiczny i cechuje się integracją. Pozwala on na znalezienie miejsca pracy 

w miejscu stałego zamieszkania, jednocześnie kultywując powrót do tradycji regionu. Cel 

zostanie osiągnięty, jeśli wszystkie te etapy zostaną wykonane. Tylko takie działanie 

zapewnia powodzenie. 

Dobrym przykładem - benchmarkiem jest „Centrum Integracji Społecznej na 

Piątkowie: nadzieja w blokowisku”. Jest to szereg przedsięwzięć, realizowanych przez 

Lokalne Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Poznańską 

Spółdzielnię Mieszkaniową w Poznaniu, mający na celu aktywizację osób z blokowisk, 

borykających się z problemami odrzucenia, bezrobociem czy alkoholizmem. Głównym celem 

programu jest aktywizacja życiowa i zawodowa długotrwale bezrobotnych i zagrożonych 

eksmisją mieszkańców dzielnic: Piątkowo i Winogrady. W 2004 roku z inicjatywy fundacji 



 

Strona 134 z 173 
 

Pomocy Wzajemnej „Barka” powstało Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. Hansa Christiana 

Kofoeda. Podstawową ideą działania tego systemu edukacyjnego jest filozofia „pomoc ku 

samopomocy”. Organizowane są programy edukacyjne, szkolenia zawodowe, kursy 

dokształcające. Szkoła zapewnia wyżywienie, a także schronienie. W marcu 2006 roku 

powstało Lokalne Centrum Integracji Społecznej Piątkowo – filia Szkoły „Barki”. Działania 

objąć miały dzielnice Piątkowo oraz Winogrady. Rozpoczęto rekrutację uczestników 

programu readaptacji społeczno – zawodowej. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

zadeklarowała, iż po ukończeniu szkoleń pomoże znaleźć zatrudnienie osobom, które 

przeszły kursy zawodowe. W 2007 roku osoby przynależące do warsztatu ogrodniczego 

założyły 5 – osobową Spółdzielnię Socjalną „Tajemniczy Ogród”, zajmującą się utrzymaniem 

terenów zieleni na osiedlu Bolesława Śmiałego. Dąży się do tego, aby inne warsztaty także 

usamodzielniły się i przekształciły w spółdzielnie socjalne. 
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Nowe miejsca pracy oparte będą na przedsiębiorstwach, kolektywach, spółdzielniach, 

spółkach zarządzających tym majątkiem.  

 Spółdzielnie socjalne – to specyficzna forma spółdzielni pracy, posiadająca 

osobowość prawną. Głównym przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest 

prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, opartego na wspólnej osobistej pracy 

członków w celach społecznej i zawodowej integracji. Spółdzielnia może być 

założona przez co najmniej 5 osób, ale nie więcej niż 50. Może być założona przez 

osoby należące do ściśle określonych w ustawie grup wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Założyciele spółdzielni mogą otrzymać jednorazową 

dotację na utworzenie spółdzielni przyznawaną z Funduszu Pracy, korzystać ze 

środków PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ubiegać się 

w starostwie o refundację składek za ubezpieczenie społeczne. Spółdzielnie socjalne 

korzystają ze zwolnień podatkowych i zwolnień z opłat sądowych.  

 Spółdzielnie pracy – to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, 

o zmiennym składzie osobowym oraz zmiennym funduszu udziałowym, które 

w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Funduszem 

udziałowym jest łączna kwota wpłaconych przez członków spółdzielni udziałów. 

Spółdzielnia pracy ma osobowość prawną. Może ją założyć minimum 10 osób i nie 

musza to być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia posiada 

statut, w którym określone są: struktura, prawa i obowiązki członków, przedmiot 

działalności, wysokość wpisowego, wysokość i liczba udziałów oraz zasada 

pokrywania strat.  

 Spółdzielnia osób prawnych – to forma spółdzielni zrzeszająca osoby prawne 

(organizacje pozarządowe oraz inne spółdzielnie). Posiada osobowość prawną. 

Założyć ją mogą minimum 3 osoby. Najważniejszym dokumentem w spółdzielni jest 

statut. Spółdzielnie osób prawnych mogą tworzyć nieograniczoną działalność 

gospodarczą.  

 Centrum Integracji Społecznej (CIS) – głównym celem działalności jest reintegracja 

społeczno – zawodowa. Jest to instytucja o charakterze edukacyjnym. Jednym z jej 

elementów może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej 

lub wytwórczej. Taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej. Działania 

CIS-u zaadresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. CIS nie ma 
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osobowości prawnej. Jest to jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji. 

Między CIS a uczestnikami zajęć w CIS nie ma stosunku pracy. Uczestnicy mają 

status osób bezrobotnych. Wypłacane im są świadczenia integracyjne w wysokości 

zasiłku dla bezrobotnych.  

 Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – to forma dostępna dla organizacji 

pracujących z osobami niepełnosprawnymi, głównie z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. Nie jest to samodzielna forma prawna, nie posiada 

osobowości prawnej. Jest to jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, 

która ZAZ utworzyła. ZAZ utworzyć może: gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie 

lub inna organizacja społeczna, której zadaniem jest rehabilitacja społeczna 

i zawodowa osób niepełnosprawnych.  

 

Utworzone zostaną 3 najważniejsze grupy spółdzielni kooperatywów, przedsiębiorstw, 

nazwanych: 

 Stare rzemiosło – nowy design, 

 Ekologia plus design, 

 Recykling i design. 

Stare rzemiosło – to wytwarzanie dóbr w przedsiębiorstwach zatrudniających 

rzemieślników i rękodzielników w starych zawodach, z tytułu historycznej tradycji danego 

miasta i regionu. Na przykład: 

 Iłża – tradycja ceramiczna, w zawodach takich jak: 

o Zdobnik ceramiki, 

o Sztukator, 

o Kamieniarz, 

o Ceramik, 

o Glazurnik, 

o Zdun. 

 Pionki – tradycja rzemiosł w drewnie, w zawodach: 

o Stolarz meblowy, 

o Dekarz, 

o Rzeźbiarz w drewnie, 

o Tokarz w drewnie, 

o Tarcznik. 
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 Radom i Skaryszew – tradycja rzemiosł metalurgicznych: 

o Kowal, 

o Brązownik, 

o Kowal wyrobów zdobniczych, 

o Ślusarz, 

o Rusznikarz, 

o Ludwisarz, 

o Modelarz – odlewnik, 

o Grawer, 

- tradycja rzemiosł galanteryjnych: 

o Krawiec, 

o Kapelusznik – czapnik, 

o Obuwnik, 

o Garbarz skór, 

o Rymarz, 

o Kuśnierz, 

o Kożusznik – rękawicznik. 

Kluczowym pojęciem jest „design”, czyli wzornictwo. Wymagane jest stworzenie 

grupy koordynatorów i mentorów w postaci designerów. Specjalistów należy pozyskać 

z ośrodków zewnętrznych. Osoby te stworzą linię programową i technologie, skatalogują 

materiały wytwórcze oraz co najważniejsze stworzą wzory, nawiązujące do wzornictwa 

dawnego i ludowego. Wzornictwo, czyli design sięgać będzie do wzorów historycznych 

i ludowych określonego obszaru. Powrót do tradycyjnych form wytwarzania połączony 

zostałby z nowoczesnymi technologiami. Ostatecznym wytworem manufaktury ma być 

produkt, na który istnieje zapotrzebowanie również poza granicami kraju. Nie można 

ograniczać się do produkcji wyrobów, na które występuje podaż tylko na rynku lokalnym 

i krajowym.  

Ekologia - obejmuje zawody związane z ogrodnictwem, leśnictwem, kwiaciarstwem, 

wikliniarstwem, jako zawody wytwarzające nowoczesne formy i produkty ekologiczne. 

Ponadto manufaktury produktów „eko” mogłyby zajmować się wyrobem dóbr z 

ekologicznych materiałów. Przykładem mogą być zabawki dla dzieci wykonane ze słomy lub 

drewna, albo na przykład ramy rowerów wytworzone z drewna, drewniane oprawy okularów, 

a również wyroby szklane, na przykład ozdoby choinkowe.  
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Recykling jest także formą ekologicznego wytwarzania, wykorzystującą zużyte 

materiały do ponownej produkcji. Odpowiednie byłoby utworzenie sortowni i przetwórni, 

które dostarczałyby materiał wyjściowy dla manufaktur operujących w konkretnych 

materiale, na przykład tworzywa sztuczne. Utworzyłoby to także nowe miejsca pracy przy 

zbieraniu odpowiednich materiałów. Technologie wykorzystywane przy recyklingu 

poszczególnych materiałów to: 

 przerób makulatury – pierwszym etapem jest odpowiednia segregacja odpadów 

makulaturowych w gospodarstwach domowych. Zebrana makulatura jest 

transportowana do punktów zbiórki odpadów celulozowych. Podstawowe stadia 

procesu przerobu papieru to: 

o Składowanie - makulatura trafia do papierni; 

o Rozwłóknianie – papier zostaje wymieszany z gorącą wodą i rozdzielony na 

włókna celulozowe; 

o Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń – użycie specjalnie przygotowanych sit 

i hydrocyklonów; 

o Odbarwianie – proces ten jest ważny w przypadku recyklingu makulatury do 

papieru gazetowego, papieru do pisania, bibułki higienicznej; 

o Bielenie – wykorzystuje się środki chemiczne. 

 Recykling butelek PET – oczyszczone i sprasowane butelki dostarczane są do 

zakładów przetwórczych, następnie wymagają one dodatkowej segregacji. Tworzywo 

powstałe dzięki temu recyklingowi można wykorzystać do produkcji: 

o Folii poliestrowych, pokryciowych i przekładkowych; 

o Folii do termoformowania; 

o Włókien i przędz poliestrowych; 

o Wyrobów formowanych wtryskowo; 

o Butelek do pakowania detergentów; 

o Izolacyjnych materiałów budowlanych; 

o Żywicy poliestrowej. 

 Recykling wyrobów szklanych – stłuczka spełniać musi określone wymagania 

jakościowe. Znajduje swoje zastosowanie jako: 

o Składnik wsadu w hutach szkła; 

o Surowiec do produkcji opakowań szklanych; 

o Surowiec do produkcji szkieł optycznych; 
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o Składnik mas ceramicznych; 

o Surowiec do produkcji grysów; 

o Surowiec do produkcji kulek szklanych; 

o Składnik past czyszczących; 

o Surowiec do produkcji włókien szklanych, szkła piankowego, płyt 

izolacyjnych; 

 Recykling metali kolorowych: 

o Aluminium – znajduje zastosowanie w przemyśle samochodowym, 

stoczniowym, lotniczym, budownictwie, do produkcji przewodów i kabli, 

puszek do napojów, folii spożywczej. 

o Miedź – złom miedziany może być nowy i stary. Nowy powstaje przy 

produkcji wyrobów miedzi lub jej stopów, bezpośredni przetop odpadów 

produkcyjnych. Stary to złom pochodzący ze zużytych produktów i jest 

wykorzystywany jako surowiec do produkcji miedzi.  

o Cynk – odzyskiwany jest z różnego rodzaju złomów i odpadów: ze ścinki 

blach i prętów, odpadów produkcyjnych oraz pokryć dachowych i rynien. 

Złomy stopów cynku wracają w całości do obiegu produkcyjnego 

w odlewniach.  

o Ołów – złom i odpady ołowiowe dzielą się na: złom akumulatorowy, złom 

stopów ołowiu, złom ołowiu czystego, odpady i zgary z procesu rafinacji, 

odpady powstające w procesie przetopu koncentratów miedzi.  

o Cyna – odzyskiwana głównie z artykułów przemysłowych, z procesu przerobu 

szlamów cynowo – ołowiowych w hutnictwie miedzi oraz ze sprzętu 

elektronicznego (komputery i monitory) 

 Recykling metali szlachetnych – przynosi wiele korzyści ekologicznych 

i ekonomicznych: 

o Srebro – odzyskiwane jest ze złomów jubilerskich, szlamu anodowego, 

materiałów fotograficznych, popiołów, zmiotek; 

o Złoto – wykorzystuje się Proces Millera, w którym produkowane jest złoto 

o czystości 98% lub 99,5%; 

o Platynowce – odzysk zachodzi w 4 etapach: zebranie materiału i poddanie go 

obróbce wstępnej, poddanie próbek analizie, procesy strącania, ekstrakcji lub 

destylacji, rozpuszczenie, rozdzielenie i oczyszczenie. 
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 Odzyskiwanie stali – obecnie są dwie metody recyklingu wyrobów stalowych: 

o Spalanie – używana w przetwarzaniu odpadów niesegregowanych. Metal 

odzyskiwany jest magnetycznie z popiołów, a następnie przetopiony w hutach; 

o Magnetyczna segregacja odpadów i przetworzenie złomu wraz z procesem 

odcynowania – stal i cyna mogą zostać wykorzystane do produkcji opakowań. 

 Recykling urządzeń elektronicznych – etapy: 

o Selektywny demontaż urządzeń; 

o Podział elementów na frakcje (metale, tworzywa sztuczne, papier, drewno, 

ceramika, elementy toksyczne); 

o Rozdrobnienie frakcji metalowej; 

o Separacja magnetyczna, elektrostatyczna i prądowo – wirowa; 

o Przetworzenie frakcji metalicznej metodą pirometalurgiczną 

i hydrometalurgiczną; 

o Separacja i oczyszczanie; 

o Poddanie materiału procesom elektrometalurgicznym. 
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3.4 DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE WSKAZANE W CELU 

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU INWESTYCJI I ROZWOJU 

MIEJSC PRACY W OBSZARACH REWITALIZOWANYCH 

RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

 

Działania infrastrukturalne wskazane w celu wdrożenia Zintegrowanego Programu 

Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego 

Etap I 

 Istotnym elementem projektu jest zagwarantowanie lokalu do prowadzenia szkoleń. 

Wskazane jest, aby obiekt ten był zlokalizowany w pobliżu miejsca zamieszkania 

osób wykluczonych, ze względu na wyeliminowanie kosztów dojazdu. 

Zlokalizowanie miejsca szkoleń w pobliżu miejsca zamieszkania ma stanowić efekt 

zachęty motywujący beneficjentów końcowych do udziału w Programie. 

 Wyposażenie, zakup sprzętu dydaktycznego. 

 

Etap II 

 W perspektywie czasu należy przewidzieć inwestycje o bardziej złożonym 

charakterze, polegające na zagospodarowaniu obiektów na potrzeby działalności 

spółdzielni socjalnych. Do tego celu można wykorzystać aktualnie istniejący budynek, 

znajdujący się na terenie wskazanym do rewitalizacji .  

 Dostosować i wyposażyć do pełnienia określonych funkcji. 

Etap III 

 W przypadku powodzenia projektu można zaplanować działania inwestycyjne 

w zakresie infrastruktury edukacyjnej związanej z kształceniem ustawicznym 

w zakresie zawodów rzemieślniczych. 
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3.5 RODZAJE I ZAKRES PARTNERSTWA WE WDRAŻANIU ROF 

Powodzenie Założeń Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy 

w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego daje szansę na 

stworzenie nowej wizytówki obszaru. Nada to nowy charakter miastom znajdującym się 

w regionie. Powrót do idei pracy rzemieślniczej, tradycyjnej, z uwzględnieniem potrzeb 

nowoczesnego rynku spowoduje, że bezrobotni znajdą zatrudnienie, odczują potrzebę bycia 

ważnym. Na nowo zostanie zbudowana tożsamość miast.  

 

W celu powodzenia przedsięwzięcia wskazane jest nawiązanie współpracy, 

partnerstwa z uczelniami wyższymi, instytutami wzornictwa w celu pozyskania specjalistów-

koordynatorów, a także promowania tych instytucji wśród młodzieży ROF, jako ciekawej 

perspektywy na rozwój i pracę. 

 

W Radomiu funkcjonuje Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Izba 

przeprowadza kursy kwalifikacyjne w następujących zawodach: 

Tabela 29. Wykaz kursów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Izbę Rzemiosła 

i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu 

Branża spożywcza 
Branża 

motoryzacyjna 
Branża budowlana Pozostałe branże 

Rzeźnik – 

wędliniarz 
Mechanik pojazdowy Murarz Tapicer 

cukiernik Blacharz pojazdowy Glazurnik Wizażysta/stylista 

Piekarz Wulkanizator Posadzkarz Fotograf 

Kucharz Lakiernik pojazdowy 
Monter izolacji 

budowlanych 
Fryzjer 

 elektromechanik Malarz tapeciarz Krawiec 

  Elektryk Obuwnik 

  Stolarz Instalator sanitarny 

   Sprzedawca 

   Monter elektronik 

Źródło: http://www.izbarzemiosla.radom.pl/ 
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Ponadto Izba przeprowadza kursy pedagogiczne dla mistrzów rzemiosła oraz szkolenia 

zawodowe: kurs kelnerski, cateringu i obsługi przyjęć okolicznościowych, dla barmanów.  

W Radomiu założone zostały szkoły związane z rzemieślnictwem: 

 W 1825 roku powstała „niedzielno – rzemieślnicza” szkoła dla terminatorów. W 1904 

roku utworzona została Miejska Szkoła Rzemieślnicza. Do 1945 roku szkoła 

utrzymywała charakter szkoły rzemieślniczej, po tym okresie była to Publiczna 

Dokształcająca Szkoła Zawodowa. Szkoła funkcjonuje do dziś pod nazwą Zespół Szkół 

Zawodowych im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

 Szkoła Rzemieślnicza w Radomiu powstała w 1902 roku. Zawody, których w szkole 

uczono to: ślusarz, stolarz, odlewnik. Nauka w szkole była odpłatna. Kurs nauki trwał 3 

lata. Po ukończeniu szkoły uczniowie zdawali egzamin czeladniczy. W 1937 roku szkoła 

została zamieniona na Prywatne Męskie Gimnazjum Mechaniczne im. Jana Kilińskiego 

Towarzystwo Popierania Szkoły Rzemieślniczo – Przemysłowej. Po II Wojnie Światowej 

szkoła była wielokrotnie przekształcana. Ostatecznie została zamknięta w 1951 roku. 

Aby zapewnić powodzenie tej nowej-starej idei niezbędne jest utworzenie ponownie 

odpowiedniego systemu szkoleń i edukacji dla przyszłych rzemieślników oraz designerów. 

Odpowiednie działanie tego systemu przyczyni się do powstania Nowej Radomskiej Szkoły 

Rzemiosła, która kształcić będzie wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.  

 

3.6 PILOTAŻ 

  

I etap pilotażu 

 

Z wyznaczonych na terenie ROF obszarów zdegradowanych zostanie wstępnie wybranych 

kilkadziesiąt osób, które korzystają z pomocy społecznej oraz jednocześnie są osobami 

długotrwale bezrobotnymi.   

Powołany zostanie zespół mentorski, którego zadaniem będzie wybór osób do projektu oraz 

praca z nimi. W skład zespołu powinny wchodzić następujące osoby: psycholog, specjaliści 

z zakresu planowanej działalności spółdzielni socjalnej – ogrodnik oraz architekt 

krajobrazu/designer, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalista 

z zakresu przedsiębiorczości i pozyskiwania środków zewnętrznych.   

Pierwszym zadaniem zespołu mentorskiego będzie dokonanie wyboru 20 osób (10 kobiet i 10 

mężczyzn), posiadających najlepsze predyspozycje do wykonywania zawodu ogrodnika, 
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z wstępnie wyselekcjonowanej grupy. Wyłonione osoby wezmą udział w projekcie 

pilotażowym.  

 

II etap pilotażu 

 

Wybrana 20-osobowa grupa uczestniczyć będzie w następujących szkoleniach: 

1. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych, których celem 

będzie zwiększenie kompetencji miękkich uczestników programu. Zajęcia będą 

nastawione przede wszystkim na naukę komunikacji, współpracy i przezwyciężania 

trudnych sytuacji. Z uwagi na fakt, że osoby biorące udział w zajęciach, po 

zakończeniu cyklu szkoleń mają założyć spółdzielnię socjalną należy stworzyć im 

warunki umożliwiające stworzenie relacji opartych na zaufaniu i wspólnym 

zaangażowaniu.  

2. Szkolenia z zakresu ogrodnictwa mają przygotować uczestników projektu do 

wykonywania zawodu. Przede wszystkim powinny skupić się na aspektach 

praktycznych dotyczących: roślinoznawstwa, uprawy gleby, pielęgnacji, sadzenia 

i przesadzania roślin oraz narzędzi i maszyn ogrodniczych.  

3. Szkolenia z architektury krajobrazu i designu powinny nauczyć uczestników projektu 

w jaki sposób należy kształtować przestrzeń za pomocą roślin. Zajęcia powinny być 

nakierowane na wartości estetyczne oraz umiejętności doboru odpowiednich roślin 

i metod do zastanej przestrzeni oraz potrzeb jej użytkowników.  

4. Szkolenia z prowadzenia spółdzielni socjalnej mają na celu pomoc w rozpoczęciu 

działalności, pozyskaniu środków zewnętrznych na założenie spółdzielni socjalnej 

oraz w dalszym samodzielnym jej prowadzeniu. Program zajęć powinien obejmować 

takie aspekty jak: sposób założenia i podstawy prawne prowadzenia działalności, 

tworzenie biznesplanu, pozyskiwanie środków zewnętrznych i rozliczanie 

otrzymanych środków.     

5. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

III etap pilotażu 

 

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu założą spółdzielnię socjalną. W ramach szkoleń 

pozyskają wiedzę pozwalającą na umiejętne poszukiwanie źródeł dofinansowania rozpoczęcia 
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swojej działalności, w szczególności ze środków unijnych. Posiadając wiedzę, zarówno 

teoretyczną jak i praktyczną z zakresu ogrodnictwa, będą mogli rozpocząć pracę.  

Na etapie realizacji projektu, po założeniu przez osoby wytypowane do pilotażu spółdzielni 

socjalnej, niezbędna będzie opieka zespołu mentorskiego. W przygotowaniu wniosku 

o dofinansowanie działalności oraz ewentualnym rozliczeniu projektu uczestnikom pilotażu 

pomagał będzie specjalista z zakresu przedsiębiorczości i pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Ponadto grupa pilotażowa będzie mogła liczyć na wsparcie innych członków 

zespołu mentorskiego, w zależności od zaistniałych potrzeb.  

  

Harmonogram pilotażu 

 

1. Od 3 do 6 miesięcy - etap I, na który będzie składała się przede wszystkim rekrutacja 

uczestników projektu, utworzenie zespołu mentorskiego oraz stworzenie programów 

szkoleń. 

2. Od 6 do 8 miesięcy – etap II to przeprowadzenie szkoleń. 

3. Do 3 lat – etap III to założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej oraz opieka zespołu 

mentorskiego. 

 

4. ANALIZA ZGODNOŚCI Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 

I STRATEGICZNYMI POSZCZEGÓLNYCH MIAST ROF I 

WYŻSZEGO SZCZEBLA 

 

4.1 EUROPA 2020 

Strategia Europa 2020 to długookresowy program rozwoju społeczno – gospodarczego 

Unii Europejskiej. Strategia ma pomóc w zintegrowaniu działań państw członkowskich, we 

wspólnym wychodzeniu z kryzysu oraz w stworzeniu warunków dla zrównoważonego 

i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostowi.  

Komisja Europejska wyznaczyła 5 celów nadrzędnych, które są niezbędne do 

monitorowania stopnia realizacji programu: 

 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%. 

 Na inwestycję w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB UE. 
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 Należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla nawet o 30%). 

 Liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, 

a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe 

wykształcenie. 

 Liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 milionów osób. 

Założenia Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego są zgodne z celami nadrzędnymi 

określonymi w Strategii Europa 2020. Wyznaczone działania rewitalizacyjne obejmują 

projekty społeczne, aktywizujące zawodowo ludność lokalną oraz zmniejszające ubóstwo. 
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4.2 DOKUMENTY SZCZEBLA KRAJOWEGO 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Dokument ten jest aktualizacją Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015. Powstał w wyniku 

potrzeby dostosowania dokumentu do nowych uwarunkowań społeczno – gospodarczych. 

Nowoczesna polityka rozwoju powinna zagwarantować wzrost poziomu życia i wzmocnienie 

potencjału gospodarczego oraz możliwości jego wykorzystania.  

Głównym celem strategii jest: „wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony 

rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”.
iii

 

W dokumencie wyznaczone są następujące obszary strategiczne oraz cele: 

 Sprawne i efektywne państwo: 

o Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem; 

o Zapewnienie środków na działania rozwojowe; 

o Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i 

aktywności obywatela; 

 Konkurencyjna gospodarka: 

o Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej; 

o Wzrost wydajności gospodarki; 

o Zwiększenie innowacyjności gospodarki; 

o Rozwój kapitału ludzkiego; 

o Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych; 

o Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; 

o Zwiększenie efektywności transportu; 

 Spójność społeczna i terytorialna: 

o Integracja społeczna; 

o Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych; 

o Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 

integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych. 

Działania wyznaczone w obszarze „Spójność społeczna i terytorialna” związane są z 

działaniami rewitalizacyjnymi, które zgodne są z założeniami Zintegrowanego Programu 
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Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego.  

 

Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe 

Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe to dokument powstały w odpowiedzi na 

zmiany, które nastąpiły po okresie transformacji ustrojowej. Dokument ten stanowić ma nową 

busolę rozwoju, opartą na modelu polaryzacyjno – dyfuzyjnym.  

Do roku 2030 osiągnięte powinny zostać następujące cele: 

 Wzrost i konkurencyjność; 

 Sytuacja demograficzna; 

 Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy; 

 Odpowiedni potencjał infrastruktury; 

 Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne; 

 Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego; 

 Solidarność i spójność regionalna; 

 Poprawa spójności społecznej; 

 Sprawne państwo; 

 Wzrost kapitału społecznego Polski. 

Określono także wskaźniki, dzięki którym możliwe będzie osiągniecie wyznaczonych celów: 

 Stworzenie warunków dla szybkiego wzrostu inwestycji; 

 Wzrost aktywności zawodowej i mobilność Polaków; 

 Rozwój produktywności i innowacyjności; 

 Efektywna dyfuzja w wymiarze regionalnym i społecznym; 

 Wzmocnienie kapitału społecznego i sprawności państwa. 

Działania rewitalizacyjne określone w Zintegrowanym Programie Inwestycji i Rozwoju 

Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

przewidują poprawę potencjału infrastruktury. Ponadto dąży się do stworzenia tożsamości 

lokalnej, czyli solidarności i spójności mieszkańców z obszarem zamieszkania.  

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego. Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przedstawia wizję zagospodarowania kraju 

w perspektywie do 2030 roku. Głównym jej założeniem jest unikanie chaosu przestrzennego. 
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Podstawą do opracowania tego dokumentu była ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z 2003 roku.  

Najważniejszym celem jest wykorzystanie przestrzeni kraju i jego potencjałów 

rozwojowych tak, aby dążyć do konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności 

funkcjonowania państwa oraz spójności. Wyznaczono także cele operacyjne, które mają 

wspomóc osiągnięcie celu strategicznego: 

 Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski 

w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu 

policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności; 

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów; 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; 

 Kształtowanie struktury przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 

 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa; 

 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Projekty rewitalizacyjne wyznaczone w Zintegrowanym Programie Inwestycji i Rozwoju 

Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego są 

zgodne z założeniami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Radomski Obszar 

Funkcjonalny ma stać się ośrodkiem konkurencyjnym, spójnym wewnętrznie i dostępnym 

zewnętrznie.  

 

Krajowa Polityka Miejska 

 

Dokument określa planowane działania administracji rządowej, w zakresie polityki 

miejskiej. Określa on, w jaki sposób poszczególne polityki powinny być dopasowywane do 

potrzeb miast. Najważniejszym celem jest zapewnienie podstaw zrównoważonego rozwoju, 

tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców miast.  
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Określone zostały także następujące cele szczegółowe. Dzięki nim miasta mają być: 

 Konkurencyjne – Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków 

miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia; 

 Silne - Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, 

przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na 

niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz 

przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu, 

 Spójne - Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych 

społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, 

 Zwarte i zrównoważone - Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków 

miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej 

suburbanizacji, 

 Sprawne - Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego 

zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na 

obszarach metropolitalnych. 

Cele wyznaczone w Krajowej Polityce Miejskiej są zgodne z założeniami 

Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Miasta Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego mają stać się konkurencyjnymi, silnymi oraz spójnymi jednostkami.  

 

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 

 

Dokument powstał w odpowiedzi na konieczność powszechnego, wielosektorowego i 

bardziej zintegrowanego wysiłku na rzecz wyprowadzania ze stanów kryzysowych obszarów 

zdegradowanych.  

Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju 

obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i 

gospodarczym. Umożliwi to stworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji 

w Polsce. Owe działania muszą być zintegrowane i holistyczne. Rewitalizacja to 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. 

Założenia Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego są spójne z celem określonym w 
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Narodowym Planie Rewitalizacji. Planowane działania mają za zadanie wyprowadzenie 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ze stanu kryzysowego. 
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4.3 DOKUMENTY SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO 

 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

Strategia ta to dokument, który określa kształt przyszłego rozwoju, oparty 

o długookresowe procesy rozwojowe w regionie. Hasłem przewodnim dokumentu jest 

„Innowacyjne Mazowsze”. Realizacja założeń Strategii ma uwarunkować rozwój 

i modernizację gospodarki regionu oraz poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. 

Nadrzędnym celem Strategii jest „spójność terytorialna, rozumiana jako zmniejszenie 

dysproporcji rozwoju w województwie mazowickim oraz wzrost znaczenia Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w Europie”.  

Celem priorytetowym jest „Przemysł i produkcja - rozwój produkcji ukierunkowanej na 

eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz 

w przemyśle i przetwórstwie rolno – spożywczym”.
iv
  

Określone również zostały następujące cele strategiczne: 

 Gospodarka – wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności 

gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii; 

 Przestrzeń i transport – poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu 

oraz kształtowanie ładu przestrzennego; 

 Społeczeństwo – poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego 

i społecznego do stworzenia nowoczesnej gospodarki; 

 Środowisko i energetyka – zapewnienie gospodarce regionu 

zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 

gospodarowaniu zasobami środowiska; 

 Kultura i dziedzictwo – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa 

kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju 

gospodarczego regionu i poprawy jakości życia. 

Planowane działania rewitalizacyjne w  Zintegrowanym Programie Inwestycji i Rozwoju 

Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

charakteryzują się spójnością z celami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

2030 roku. Określone projekty przewidują poprawę jakości życia, poprawę spójności 

terytorialnej regionu oraz wzrost poczucia tożsamości lokalnej. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego to dokument, powstały 

na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne 

Mazowsze oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 

Głównym celem dokumentu jest: „inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność 

społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.
v
 

Ponadto określone zostały cele strategiczne, wspierające rozwój inteligentny, 

zrównoważony: 

 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 

 Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych; 

 Wzmacnianie konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw; 

 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 

 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem; 

 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami; 

 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 

w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej; 

 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników; 

 Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 

 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

Założenia Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego są zgodne z celami określonymi 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 

Zadania określone w niniejszym dokumencie przewidują projekty społeczne, które mają na 

celu aktywizację zawodową ludności, wsparcie mobilności pracowników oraz działania 

infrastrukturalne.  
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4.4 DOKUMENTY SZCZEBLA POWIATOWEGO ORAZ GMINNEGO 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do roku 2020 

Strategia jest podstawowym instrumentem długookresowej i kompleksowej polityki 

rozwoju Powiatu Radomskiego. Podstawowym pytaniem, na jakie odspowiada Strategia jest: 

„Co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców 

powiatu radomskiego?” 

Misja rozwoju brzmi: „Powiat radomski to obszar zrównoważonego rozwoju, 

zapewniający stałą poprawę jakości życia mieszkańców, chroniący zasoby środowiska 

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, wspierający dalszy rozwój funkcji osadniczej, 

gospodarczej i turystyczno – rekreacyjnej".
vi

 

Określone zostały także dwa cele strategiczne oraz cele operacyjne: 

 Wzrost konkurencyjności gospodarki, zatrudnienia i przedsiębiorczości 

mieszkańców: 

o Likwidacja niedoborów w sferze infrastruktury technicznej oraz ochrona 

środowiska przyrodniczego; 

o Poprawa efektywności i specjalizacja sektora rolnego; 

o Rozwój aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; 

o Rozwój infrastruktury turystycznej; 

o Promocja walorów i zasobów oraz rozwój współpracy międzynarodowej 

powiatu; 

 Rozwój usług społecznych oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego 

i informacyjnego: 

o Podniesienie poziomu wykształcenia, wiedzy i umiejętności praktycznych 

mieszkańców; 

o Poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz opieki społecznej; 

o Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

o Wspieranie działań na rzecz integracji i aktywizacji prospołecznej 

mieszkańców; 

o Edukacja ekologiczna i promocja proekologicznego stylu życia 

mieszkańców; 

o Upowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
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Cele określone w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego są 

zgodne z projektami określonymi w niniejszym dokumencie. Dąży się do aktywizacji 

zawodowej mieszkańców, wzrostu umiejętności praktycznych mieszkańców, a także 

odnowienia infrastruktury społecznej. 

 

 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008 – 2020 

Misją rozwoju miasta, określoną w Strategii jest stworzenie warunków dla rozwoju 

społeczno – gospodarczego Radomia w oparciu o potencjał miasta (przyjazna polityka władz 

lokalnych). Cele rozwoju Radomia zostały wyznaczone w podziale na trzy sfery: społeczną, 

gospodarczą i przestrzenno-ekologiczną. 

Określone zostały następujące cele strategiczne i cele kierunkowe, w podziale na 

wymienione wyżej sfery: 

 Społeczna: 

Cel strategiczny – Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie 

efektywnej polityki społecznej: 

o Aktywna polityka władz w zakresie ograniczania bezrobocia i wspierania 

przedsiębiorczości; 

o Wspieranie rozwoju turystyki, kultury i sportu; 

o Poprawa jakości kadr gospodarki poprzez rozbudowę systemu edukacji; 

o Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz 

pomocy społecznej; 

o Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odwiedzających miasto gości; 

o Promocja miasta; 

 Gospodarcza 

Cel strategiczny – Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta: 

o Wspieranie rozwoju innowacji w mieście oraz pogłębianie rozwoju 

przedsiębiorczości; 

o Poprawa konkurencyjności radomskich firm na tle regionu i kraju; 

o Stworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur administracji 

samorządowej w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne 

i komunikacyjne; 

 Przestrzenno-ekologiczna 
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Cel strategiczny – W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie 

silnych powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi się 

w obszarze jego oddziaływania tak, aby tworzyły one spójną całość 

z uwzględnieniem walorów środowiskowych i turystycznych: 

o Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej miasta oraz funkcjonalne 

uporządkowanie przestrzeni miejskiej; 

o Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i poprawa układu 

komunikacyjnego; 

o Stworzenie systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi w granicach 

miasta, a także na obszarze „Radomskiego Regionalnego Obszaru 

Metropolitalnego”; 

o Wspieranie inicjatyw proekologicznych, poprawiających jakość 

środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne. 

Cele określone w Strategii Rozwoju Miasta Radomia są zgodne z założeniami 

Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wspólne cele to między innymi 

pomoc społeczna oraz poprawa infrastruktury, a przede wszystkim tworzenie silnych 

powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi się w obszarze jego 

oddziaływania .  

 

Strategia Rozwoju Gminy Pionki na lata 2007 – 2020 

Strategia Rozwoju Gminy Pionki powstała dzięki współpracy władz samorządowych 

i społeczności lokalnej. W Strategii określone zostały kierunki rozwoju gminy Pionki: 

 Wzrost jakości życia mieszkańców; 

 Ochrona środowiska naturalnego; 

 Rozwój turystyki, agroturystyki i rekreacji; 

 Rozwój rolnictwa; 

 Rozwój przedsiębiorczości. 

Generalny cel Strategii Rozwoju Gminy Pionki brzmi: „Gmina Pionki to gmina 

zrównoważonego rozwoju, dbająca o zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców, atrakcyjna 

turystycznie dzięki walorom przyrodniczym, z dobrze rozwiniętym rolnictwem 

i przedsiębiorczością, otwarta dla przybyszów, z aktywnymi i życzliwymi mieszkańcami, 

dzięki którym cele stają się realne”.
vii
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Ponadto określone zostały następujące cele strategiczne: 

 Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę; 

 Doskonalenie infrastruktury społecznej; 

 Gmina przyjazna dla środowiska; 

 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej; 

 Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa; 

 Kreowanie odpowiedniego klimatu do inwestowania na terenie gminy oraz 

rozwój przedsiębiorczości. 

Wytyczone cele zgodne są z założeniami określonymi w Strategii Rozwoju Gminy 

Pionki. Wspólne dążenia to poprawa infrastruktury społecznej oraz technicznej i podniesienie 

atrakcyjności rekreacyjnej. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skaryszew do 2020 roku 

Strategia zakłada rozwój oparty na długookresowej i kompleksowej polityce rozwoju 

miasta i gminy. Odpowiada ona na pytanie: „ Co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej 

zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców miasta i gminy Skaryszew?” Misją rozwoju, 

czyli generalnym celem kierunkowym jest: „Miasto i Gmina Skaryszew tworzy jak najlepsze 

warunki do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.
viii

 

Określono także strategiczne cele rozwoju: 

 Rozwój infrastruktury technicznej; 

 Rozwój lokalnej gospodarki, w tym rolnictwa i przetwórstwa rolno - 

spożywczego oraz powstawania pozarolniczych miejsc pracy, a także rozwój 

funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych; 

 Rozwój infrastruktury społecznej oraz integracja i aktywizacja mieszkańców; 

 Ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

Założenia Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego są zgodne z celami określonymi 

w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skaryszew.  Działania rewitalizacyjne 

określone w niniejszym dokumencie również dotyczą rozwoju infrastruktury technicznej, 

społecznej oraz powstawania nowych miejsc pracy. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radom 

W Studium określone zostały istniejące uwarunkowania oraz przyszłe kierunki 

rozwoju obszaru. Kierunki wynikają z uwarunkowań rozwoju przestrzennego. Wyodrębnione 

zostały cele strategiczne polityki przestrzennej miasta, które stanowią konkretyzację wizji 

ładu przestrzennego: 

 Poprawa warunków życia mieszkańców; 

 Poprawa wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej miasta; 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

 Podniesienie rangi miasta jako ośrodka regionalnego; 

Określone zostały również cele operacyjne, które pomogą w zrealizowaniu celów 

strategicznych: 

 Rozwój i optymalizacja systemu transportowego; 

 Kreowanie policentrycznej struktury miasta; 

 Inicjowanie utworzenia korytarzy aktywizacji zainwestowania; 

 Poprawa efektywności zainwestowania obszarów urbanizacji; 

 Rozwój funkcji terenów otwartych; 

 Ograniczenie rozpełzania się zainwestowania; 

 Poprawa efektywności polityki planistycznej miasta; 

 Poprawa efektywności ochrony prawnej środowiska przyrodniczego; 

 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. 

Kierunki działań oraz cele określone w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Radom są zgodne z założeniami niniejszego 

dokumentu. Przewiduje się poprawę warunków życia mieszkańców, a także wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej miasta. 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pionki 

W Studium określona są liczne uwarunkowania, a także kierunki rozwoju polityki 

przestrzennej gminy. Polityka ta zakłada rozwój gminy zgodny z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Kierunki zagospodarowania przestrzennego przewidują ochronę zasobów oraz 

wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz przestrzennych. Założenia 
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określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pionki zgodne są z działaniami określonymi w tym dokumencie. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłża 

W Studium określone zostały podstawowe kierunki zagospodarowania terenów: 

 Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne; 

 Zabudowa zagrodowa; 

 Rozwój działalności rolniczych; 

 Rozwój działalności nierolniczych. 

Wyznaczone zostały również uzupełniające kierunki zagospodarowania: 

 Utrzymanie estetyki i kompozycji przestrzennej wsi; 

 Uzbrojenie terenów zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę w urządzenia 

infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, energia elektryczna); 

 Budowa lub rozbudowa systemu komunikacyjnego; 

 Rozwój funkcji turystycznych i wypoczynkowych, w tym agroturystyki; 

 Ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko. 

Kierunki wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Iłża zgodne są z założeniami Zintegrowanego Programu Inwestycji 

i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego.  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skaryszew 

 

W dokumencie określone zostały cele podstawowe, w zakresie kierunków rozwoju: sieci 

osadniczej, komunikacji, gospodarki wodno – ściekowej, telekomunikacji, elektroenergetyki, 

gospodarki odpadami oraz zagospodarowania terenów otwartych. 

Podstawowymi celami rozwoju gminy są: 

 dążenie do wielofunkcyjnego rozwoju miasta Skaryszewa oraz terenów wiejskich 

poprzez efektywny rozwój społeczno – gospodarczy połączony z racjonalnym 

kształtowaniem struktury funkcjonalno – przestrzennej, a także korzystaniem z 

zasobów środowiska naturalne, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, 
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 dążenie do ochrony zachowania oraz wykorzystania i eksponowania elementów 

dziedzictwa kultury materialnej 

 dążenie do prowadzenia polityki równoważonego rozwoju 

Kierunki rozwoju gminy, określone w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Skaryszew są zgodne z założeniami 

Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli wielofunkcyjny rozwój 

miasta. 
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4.5 STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na 

lata 2014 – 2020 

System prowadzenia polityki społecznej jest postrzegany jako interwencyjny, 

zachowawczy, bierny. Brak jest poprawnej koordynacji działań pomocowych. W celu 

zapewnienia odpowiedniej pomocy powstała Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Miasta Radomia.  

Celem głównym dokumentu jest: „zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia 

społecznego w oparciu o partnerstwo społeczne do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego 

mieszkańcom Radomia, poprzez ich aktywizację”. Określone zostały także następujące cele 

szczegółowe: 

 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i przeciwdziałanie zjawisku ich 

wykluczenia społecznego; 

 Zintegrowany system wsparcia osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie form 

rehabilitacji i zatrudnienia zawodowego; 

 Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Wszystkie te działania są zgodne z założeniami Zintegrowanego Programu Inwestycji 

i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Dotyczą one pomocy społeczności lokalnej, mieszkającej na obszarach 

zdegradowanych. 

 

Gmina Pionki. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2008 – 2015. 

 

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i 

rodzin, a także zapewnienie godnych warunków bytowych. Pomoc społeczna powinna 

doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby korzystającej ze świadczeń, a nie może 

być stałym źródłem utrzymania.  

Celem strategicznym dokumentu jest stworzenie dogodnych warunków do umożliwienia 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 

stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.  
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Określone zostały również następujące cele operacyjne: 

 Upowszechnianie modelu społeczeństwa świadomego i aktywnego, kapitału 

ludzkiego opartego na wiedzy; 

 Zapewnienie profesjonalnej pomocy społecznej osobom i rodzinom szczególnie 

zagrożonym; 

 Podniesienie poziomu ochrony zdrowia oraz profilaktyka i efektywne 

rozwiązywanie problemów alkoholowym i narkomanii. 

Cel strategiczny oraz cele operacyjne, określone w Strategii zgodne są z założeniami 

Zintegrowanego Programu Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach 

Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Oba dokumenty przewidują 

stworzenie modelu społeczeństwa świadomego, aktywnego oraz zapewnienie pomocy 

osobom zagrożonym.   

 

Gmina Iłża. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 

– 2020 

Czynniki takie jak redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy, wzrost kosztów 

związanych z ochroną zdrowia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych stwarzają potrzebę 

wzrastającej pomocy społecznej. Uwarunkowania te były przesłanką stworzenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iłża.  

Misją jest: Wszechstronny rozwój człowieka. Określone zostały także cele strategiczne 

oraz cele operacyjne: 

 Aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

o Wzrost kompetencji i wiedzy potrzebnej na rynku pracy; 

o Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych do rozwiązywania problemów 

rynku pracy; 

o Ograniczenie zjawiska ubóstwa; 

o Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie; 

 Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży: 

o Wzrost kompetencji rodzicielskich; 

o Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży; 

o Popularyzacja aktywnego wypoczynku przez uprawianie sportu i rekreację; 

o Wspomaganie rodzin w procesie wychowania; 

o Kształtowanie właściwych postaw społecznych; 
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o Promocja kultury; 

o Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych patologią; 

o Wdrażanie do życia w rodzinie; 

 Utworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób starszych 

i niepełnosprawnych: 

o Aktywizacja i integracja osób starszych i niepełnosprawnych; 

o Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle 

chorym. 

Cele strategiczne oraz cele operacyjne określone w Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych zgodne są z założeniami Zintegrowanego Programu Inwestycji 

i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MECHANIZM FINANSOWANIA ZPRIMPOR ROF ORAZ 

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA „ZINTEGROWANEGO 

PROGRAMU INWESTYCJI I ROZWOJU MIEJSC PRACY W 

OBSZARACH REWITALIZOWANYCH ROF” 
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Wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej obszarów zdegradowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ROF) będzie procesem długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów 

finansowych na realizację zaplanowanych w ramach tego procesu projektów.  

Poszczególne gminy wchodzące w skład partnerstwa planują realizację inwestycji 

rewitalizacyjnych w oparciu o środki własne oraz zewnętrzne, ze szczególnym 

uwzględnieniem pozyskiwania bezzwrotnych dotacji. Znaczny potencjał niesie ze sobą 

zaangażowanie w rewitalizację innych partnerów wraz z posiadanym przez nich kapitałem 

i rozłożenie ciężaru finansowego rewitalizacji na różne podmioty.  

Do głównych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede 

wszystkim: 

 środki własne podmiotów realizujących inwestycje; 

 bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich; 

 dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

 dotacje i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska; 

 kredyty i pożyczki komercyjne; 

Opracowując dokument pt. „Przeciwdziałanie problemom rozwojowym i społecznym 

ROF poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” zakłada się w szczególności 

finansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014–2020. Kluczowy dla rewitalizacji jest Priorytet inwestycyjny 

9b „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

na obszarach miejskich i wiejskich” Cel szczegółowy „Ożywienie obszarów 

zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-

gospodarczych”. Priorytet ten będzie również realizował cel szczegółowy Umowy 

Partnerskiej „Wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym”. W ramach celu szczegółowego priorytety 9b planowane będą do 

realizacji w szczególności takie typy projektów jak: 

 rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich 

aktywizacji społecznej i gospodarczej; 

 odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego. 
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Zgodnie z RPO WM 2014-2020 premiowane będą partnerstwa kilku podmiotów 

zawiązywane w celu realizacji wspólnego celu. Wśród przykładowych działań/typów 

projektów wymienia się przede wszystkim: 

 zintegrowane przedsięwzięcia polegające na renowacji,  rewaloryzacji, modernizacji,  

adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, 

edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na 

poprawę efektywności energetycznej). 

 zmiana  sposobu  użytkowania  wspólnych  przestrzeni  miejskich  i  wiejskich  

(rynków,  placów, skwerów,  także  z  terenami  zielonymi),  wokół  których  można  

koncentrować  działalność gospodarczą szczególnie o charakterze usługowo-

handlowym, sprzedaży produktów regionalnych w tradycyjny sposób bezpośrednio od 

producentów, pozwalających na poprawę warunków pracy i utworzenie nowych 

miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz miejsc 

dla przedsiębiorstw społecznych.  

 wzmocnienie  spójności  społecznej  i  włączenia  społecznego,  oraz  prowadzenie  

działań prewencyjnych szczególnie w stosunku do dzieci i młodzieży poprzez 

stworzenie im miejsc spotkań, rekreacji, kultury, w tym miejsc w otwartej przestrzeni 

z dostępem do Internetu (tzw. hot-spoty)  place  zabaw,  zielone  ekologiczne  skwery  

itp.  Zapewnienie warunków do aktywizacji społeczności lokalnej, zdiagnozowanych 

grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych i ubogich zamieszkujących 

wokół terenów wspólnych. 

 

Przedsięwzięcia o charakterze rewitalizacyjnym mogą być finansowane także z innych 

priorytetów inwestycyjnych wdrażanych w ramach RPO (niż wyszczególniony powyżej PI 

9b). Ich realizacja może wpłynąć bezpośrednio lub w sposób uzupełniający na rozwiązanie 

problemów społeczno-gospodarczych na obszarze (wykaz priorytetów inwestycyjnych 

mających kluczowe lub uzupełniające znaczenie dla rewitalizacji znajduje się w poniższej 

tabeli). Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014–2020 komplementarna interwencja w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych 

pozwala na kompleksowe rozwiązanie problemów społecznych na obszarach wymagających 

rewitalizacji.  

 

Tabela 30. Wykaz priorytetów inwestycyjnych mających znaczenia dla rewitalizacji  
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 

ZNACZENIA DLA 

REWITALIZACJI 

KLUCZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 

Cel tematyczny 2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK 

2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-

włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
 X 

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oaz 

sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości 

 X 

3c. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności  

w zakresie rozwoju produktów i usług 
 X 

3d. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, 

krajowych i międzynarodowych oraz angażowania się w procesy 

innowacji 
 X 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

4b. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania  

z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 
 X 

4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej i w sektorze mieszkaniowym 
 X 

4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

 X 

4g. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła  

i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 
 X 

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

6b. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 

 X 

6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego 
 X 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym 

węzłami multimodalnymi 
 X 

7d. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości  

i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz 

propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu 
 X 

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników 

8b. Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój 

potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla 

obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem 

upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz 

zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych 

X  
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8i. Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy  

i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 
X  

8iii. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy 
X  

8iv. Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego  

i prywatnego 
 X 

Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

9a. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, 

zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia  

z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności 

lokalnych 

X  

9d. Inwestycje dokonywanie w kontekście strategii na rzecz rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność 
X  

9i. Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy 

zatrudnialności 
X  

9iv. Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych  

w interesie ogólnym 
 X 

9v. Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych X  

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 

10i. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego,  

z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia  

i szkolenia 

 X 

10iii. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie  

o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich 

grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności  

i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek 

kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji 

 X 

10iv. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do 

etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania 

oraz tworzenia  

i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 

realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 X 

10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
 X 

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

 

Dokumenty programowe dotyczące rewitalizacji na poziomie kraju wskazują na możliwość 

stworzenia preferencyjnych warunków pozyskiwania wsparcia dla projektów 

rewitalizacyjnych w ramach innych programów operacyjnych. Wskazane priorytety 
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inwestycyjne mają charakter uzupełniający, są jednak niewątpliwie istotnym mechanizmem 

wspomagającym wyprowadzenie obszarów z sytuacji kryzysowej.  

 

 

Tabela 31. Wykaz priorytetów o kluczowym znaczeniu dla rewitalizacji w podziale na 

Programy Operacyjne 

PROGRAM 

OPERACYJNY 

PRIORYTET INWESTYCYJNY O KLUCZOWYM ZNACZENIU 

DLA REWITALIZACJI 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 

4iii. (4c.) Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej 

i w sektorze mieszkaniowym 

4v. (4e.) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego  

i kulturowego 

6iv. (6e.) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości 

środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację 

terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu 

hałasu 

9a. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności  

w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 

Rozwój 

8ii. Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy 

nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 

marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży 

Program Operacyjny 

Polska Wschodnia 

3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oaz sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 

1a. Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do 

osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków 

kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy 

1b. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie 

powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-

rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie 

inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji 

społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, 

tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez 

inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych  

i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji 

produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji,  

w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 

rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 

3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oaz sprzyjanie tworzeniu 
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nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa 

2a. Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz 

wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie nowych technologii  

i sieci dla gospodarki cyfrowej 

2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 

społecznego, e-kultury i e-zdrowia 

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Działania programowane w ramach 

„Zintegrowanego programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach 

rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

kwalifikują się do wsparcia w ramach następujących działań  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez 

nie działań 

Typy projektów 

1. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  

2. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej  

3. Koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej.  

Typ beneficjenta 

Beneficjentami projektów w dwóch pierwszych typach operacji mogą być wyłącznie Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

W tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej uczestniczyć będą ponadto:  

 JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia; 

 urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe; 

 PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie; 

 partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.  

Beneficjentem projektu w zakresie koordynowania rozwoju sektora ekonomii społecznej 

będzie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.  
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Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Cel szczegółowy działania 

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa  

 

 

Typy projektów 

1. Integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowana 

na aktywizację społeczno-zawodową, w tym:  

 integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w 

ramach współpracy międzysektorowej,  

 aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej (PCPR, OPS),  

 integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.  

2. Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, 

rodzin z osobami z  

niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie 

wychowujących dzieci.  

Typ beneficjenta  

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych), w tym: 

 JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono 

realizację zadań publicznych; 

 podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i 

stowarzyszenia; 

 urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe; 

 instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego; 

 jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis); 
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 PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie; 

 partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD. 
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6 WDRAŻANIE I MONITOROWANIE EFEKTÓW ZPRIMPOR 

ROF 

Zintegrowany Program Inwestycji i Rozwoju Miejsc Pracy w Obszarach Rewitalizowanych 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie poddany wewnętrznemu systemowi wdrażania 

i monitoringu. Przeprowadzony będzie monitoring postępów we wdrażaniu niniejszego 

Programu, który będzie polegał na analizie bieżących danych i odpowiednim reagowaniu na 

zaistniałe zmiany. Z uwagi na fakt, że Program będzie wdrażany w czterech jednostkach 

samorządowych istotne jest powołanie zespołu ds. wdrażania, ewaluacji i monitoringu 

Programu, w którego skład wchodzić będą osoby ze wszystkich samorządów, tj.: Radomia, 

Pionek, Iłży i Skaryszewa. Zadaniem Zespołu ds. wdrażania, ewaluacji i monitoringu 

Programu będzie gromadzenie, analizowanie i wnioskowanie Programu, na podstawie 

uzyskanych od zespołów mentorskich cyklicznych raportów z realizacji Pilotażu. Zespół ds. 

wdrażania, ewaluacji i monitoringu Programu opracuje raporty z realizacji Pilotażu, po 

zakończeniu dwóch pierwszych etapów Pilotażu oraz półrocznych raportów etapu III 

Pilotażu. 

Efektem Programu ma być pobudzenie działalności gospodarczej oraz zmniejszenie liczby 

osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W celu 

skutecznego monitorowania założeń programu zostały określone wskaźniki dające możliwość 

skutecznej weryfikacji realizacji Programu.  

 

Tabela 32 Wskaźniki realizacji Programu 

L.p. Wskaźnik Jednostka miary 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy etat 

2. Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej szt. 

3. Liczba osób objętych Programem osoba 

4. Spadek bezrobocia % 

5. Spadek liczby osób długotrwale bezrobotnych % 

6. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach osoba 

7. Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej  % 
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iii Strategia Rozwoju Kraju 2020, str. 23. 
iv Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, str. 11-12. 
v Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, str. 5. 
vi Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 roku, str. 34. 
vii Strategia Rozwoju Gminy Pionki na lata 2007 – 2020, str. 55. 
viii Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skaryszew do 2020 roku, str. 51. 


