
Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 

 

 

 

1 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

 

 

Łódź – Cieszyn, 2015 r 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie finansowane będzie ze środków uzyskanych w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013,  

VII Oś Priorytetowa – Pomoc Techniczna 

.



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 

 

 

 

3 

Spis treści 

Spis treści ..................................................................................................................................... 3 

I Wprowadzenie ............................................................................................................................ 6 

I. 1 Założenia metodologiczne ................................................................................................... 7 

Metody analizy kapitału ludzkiego i społecznego..................................................................................... 8 

I. 2 Przedmiot i podmiot ekspertyzy ......................................................................................... 15 

I. 3 Opis metodologii badania .................................................................................................. 16 

II Wyniki badania ankietowego .................................................................................................... 22 

II 1. Stan kapitału ludzkiego ..................................................................................................... 23 

II 1.1 Charakterystyka zasobów ludzkich pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności w miastach 

pow. 10 tys. mieszkańców oraz w grupach miast 0-5 tys. oraz 5-10 tys. .............................................. 23 

II 1.2 Zróżnicowanie ludności miast pod względem sytuacji dochodowej oraz sytuacji na rynku pracy 72 

II 2. Akumulacja kapitału ludzkiego ........................................................................................ 169 

II 2.1 Analiza czynników wpływających na plany migracyjne (według kierunków migracji) i ich 

zróżnicowania w miastach .................................................................................................................... 169 

III 2.2 Zróżnicowanie stanu zdrowia mieszkańców w porównaniu do oceny dostępności do 

podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. ............................................................................... 242 

III 2.3 Ocena dostępności mieszkańców miasta do usług społecznych ............................................... 248 

II 3. Stan kapitału społecznego .............................................................................................. 254 

II 3.1. Charakterystyka miast pod względem zróżnicowania wielkości sieci i siły relacji mieszkańców 

(relacje sąsiedzkie i rodzinne) .............................................................................................................. 254 

II 3.2. Ocena aktywności stowarzyszeniowej ....................................................................................... 262 

II 3.3 Postawy wobec działalności na rzecz społeczności lokalnej ...................................................... 269 

II 4. Akumulacja kapitału społecznego ................................................................................... 275 

II 4.1 Ocena warunków zamieszkania a poziom sympatii do miasta ................................................... 275 

II 4.2 Stosunek do wykorzystywania znajomości i powiązań rodzinnych w załatwieniu spraw 

urzędowych, znalezieniu pracy, ułatwieniu dostępu do usług medycznych, uniknięciu kary............... 321 

II 4.3 Zróżnicowanie poziomu zaufania ................................................................................................ 431 

II 4.4 Poczucie bezpieczeństwa a ocena problemów społecznych w mieście ..................................... 457 

III Wyniki ekspertyzy ................................................................................................................. 478 

III.1 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie stanu kapitału ludzkiego oraz jego 

akumulacji ............................................................................................................................. 478 

III. 1.1 Stan kapitału ludzkiego ............................................................................................................. 478 

III. 1.2 Akumulacja kapitału ludzkiego .................................................................................................. 481 

III.2 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie stanu kapitału społecznego oraz 

jego akumulacji ...................................................................................................................... 484 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 

 

 

 

4 

III. 2.1 Stan kapitału społecznego ........................................................................................................ 484 

III. 2.2 Akumulacja kapitału społecznego ............................................................................................. 487 

IV Budowa klasyfikacji według poziomu stanu i akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego.... 491 

IV.1 Klasyfikacja ze względu na stan kapitału ludzkiego oraz akumulację ............................. 491 

IV.2 Klasyfikacja ze względu na stan kapitału społecznego oraz akumulację ........................ 494 

V Charakterystyka miast województwa łódzkiego pod względem stanu i akumulacji ................. 497 

V.1 Miasto Łódź ..................................................................................................................... 497 

V.2 Miasto Piotrków Trybunalski ............................................................................................ 505 

V.3 Miasto Pabianice ............................................................................................................. 513 

V.4 Miasto Tomaszów Mazowiecki ........................................................................................ 521 

V.5 Miasto Bełchatów ............................................................................................................ 529 

V.6 Miasto Zgierz .................................................................................................................. 537 

V.7 Miasto Skierniewice ........................................................................................................ 545 

V.8 Miasto Radomsko ........................................................................................................... 553 

V.9 Miasto Kutno ................................................................................................................... 561 

V.10 Miasto Zduńska Wola .................................................................................................... 569 

V.11 Miasto Sieradz .............................................................................................................. 577 

V.12 Miasto Łowicz................................................................................................................ 585 

V.13 Miasto Wieluń................................................................................................................ 593 

V.14 Miasto Opoczno ............................................................................................................ 601 

V.15 Miasto Aleksandrów Łódzki ........................................................................................... 609 

V.16 Miasto Ozorków ............................................................................................................ 617 

V.17 Miasto Łask ................................................................................................................... 625 

V.18 Miasto Konstantynów Łódzki ......................................................................................... 633 

V.19 Miasto Rawa Mazowiecka ............................................................................................. 641 

V.20 Miasto Głowno .............................................................................................................. 649 

V.21 Miasto Łęczyca ............................................................................................................. 657 

V.22 Miasto Koluszki ............................................................................................................. 665 

V.23 Miasto Brzeziny ............................................................................................................. 673 

V.24 Grupa miast w przedziale od 5 do 10 tysięcy mieszkańców .......................................... 681 

V.25 Grupa miast liczących do 5 tysięcy mieszkańców ......................................................... 689 

V.26 Zbiorcze zestawienie wskaźników diagnostycznych dla 44 miast woj. łódzkiego ........... 697 

VI Wnioski i rekomendacje ........................................................................................................ 701 

VI.1 Wnioski .......................................................................................................................... 701 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 

 

 

 

5 

VI.2 Rekomendacje ............................................................................................................... 712 

Bibliografia ................................................................................................................................ 718 

Aneks ........................................................................................................................................ 720 

Spis tabel i wykresów ................................................................................................................ 728 

  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 

 

 

 

6 

I Wprowadzenie 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania pt. „Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast 

województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego”, które zostało 

zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2007-2013 VII Oś Priorytetowa – Pomoc Techniczna. Przeprowadzona ekspertyza 

pozwoliła na opracowanie klasyfikacji miast województwa łódzkiego według stanu kapitału 

ludzkiego i społecznego oraz zdolności do akumulacji kapitałów, a także 

na wyprowadzenie wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonych analiz 

wskazujących kierunki działań sprzyjających akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego 

w miastach województwa łódzkiego w przyszłości. 

Realizacja powyższych założeń dokonana została poprzez przeprowadzenie badań 

niereaktywnych: analizy źródeł wtórnych (desk research) oraz badań reaktywnych: 

zestandaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej grupie 3 100 

mieszkańców wszystkich miast województwa łódzkiego. 

Badania terenowe zakończone sporządzeniem niniejszej ekspertyzy zostały przygotowane 

oraz przeprowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta 

Partner z Cieszyna  w okresie od 08.06 do 31.08. 2015 roku. 

Poniższy materiał podzielono na rozdziały. Zawarte w nich treści dotyczyć będą 

skróconego opisu metodologicznego procesu oraz prezentacji wyników w ujęciu 

syntetycznym.  
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I. 1 Założenia metodologiczne  

Badania kapitału ludzkiego i społecznego stanowią obecnie jeden z ważniejszych 

kierunków badawczych nauk ekonomicznych i społecznych. Literatura przedmiotu 

wskazuje na znaczną złożoność obu pojęć pod względem podejść teoretycznych 

i empirycznych, zarówno w literaturze zagranicznej, jak i wśród polskich autorów. Wiele 

wskazuje na to, iż oba pojęcia na trwałe wpisały się do zbioru kategorii uznawanych 

za czynniki mające istotny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy poszczególnych 

społeczności, regionów czy państw. Obecnie kapitałowi ludzkiemu i społecznemu, obok 

bardziej klasycznych form kapitału (finansowego czy materialnego), poświęca się wiele 

uwagi i działań mających na celu ich wzmocnienie i rozwój. Działania te realizowane są 

w przekonaniu, iż inwestycja w rozwój obu kapitałów pozwoli na poprawę jakości życia 

danych społeczności oraz będzie jednym z czynników wpływających na poprawę ich 

konkurencyjności etc., co jeszcze przed zaledwie kilkudziesięciu laty nie było uznawane 

za rzecz oczywistą. 

Dla określenia kapitału ludzkiego wykorzystano podejście W. Welfe i L. Sabanty, 

definiujące kapitał ludzki jako swoiste, indywidualne zasoby pracy. Na ogół rozumiane 

szeroko, przede wszystkim jako „wiedza, umiejętności konkretnych osób nabyte 

w systemie szkolnictwa, dokształcania zawodowego oraz przez politykę zawodową, ale 

także jako warunki psychofizyczne i kulturowe pracy”. Spośród wielu definicji kapitału 

ludzkiego wykorzystano podejście P. Bourdieau, który definiował go jako: „sumę zasobów, 

aktualnych i potencjalnych, które należą się jednostce lub grupie z tytułu posiadania trwałej, 

mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci relacji, znajomości i wzajemnego uznania.” 

Powyższe podejście definicyjne najdokładniej obejmowało swoim zakresem cele 

oraz przedmiot ekspertyzy. Szczegółowe informacje dotyczące założeń metodologicznych, 

podejścia teoretycznego oraz zastosowanych metod i technik badawczych zawarto 

w raporcie metodologicznym ekspertyzy dotyczącej kluczowych zagadnień rozwojowych 

miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego, stanowiącym 

oddzielny dokument.   
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Metody analizy kapitału ludzkiego i społecznego 

Kapitał ludzki, tak jak i kapitał społeczny, należą do tzw. kategorii złożonych, tj. takich, które są 

opisywane za pomocą co najmniej dwóch (a z reguły większej liczby zmiennych). Użytecznymi 

metodami ich analizy są procedury zaliczane do wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP).  

W wielowymiarowej analizie porównawczej badany jest wektor zmiennych:  

X=[X1, X2, …Xm], 

gdzie  

m - liczba zmiennych (m > 2). 

Jeśli wybrane zjawisko obserwuje się w n obiektach to dane dotyczące wszystkich rozpatrywanych 

m zmiennych tworzą macierz X o wymiarach (n×m). Macierz X zawiera informacje o n obiektach 

(tu o 23 miastach województwa łódzkiego oraz 2 grupach miast o mniejszych liczbach 

mieszkańców) m wymiarowych.  

Do metod WAP zalicza się między innymi metody taksonomiczne, które wykorzystuje się do:   

1. Badania podobieństw obiektów pod względem poziomu zjawiska złożonego 

z wykorzystaniem metod grupowania. 

2. Szeregowania obiektów pod względem poziomu zjawiska złożonego 

z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego zbioru obiektów. 

W badaniu kapitału ludzkiego i społecznego miast województwa łódzkiego wykorzystane 

będą metody porządkowania liniowego obiektów. Kolejnym etapem analizy będzie 

klasyfikacja miast ze względu na wartości syntetycznego wskaźnika wybranych zmiennych 

wielocechowych. Sposób grupowania badanych miast zostanie przedstawiony w dalszej 

części rozdziału.  

W celu oceny poziomu i porównywania stanów  zjawiska złożonego w różnych obiektach 

tworzy się pewne miary syntetyczne, których wartości są funkcją wartości wszystkich 

charakteryzujących go zmiennych. 

Doboru zmiennych tworzących zmienną syntetyczną, dokonuje się zarówno pod względem 

merytorycznym, jak i według kryteriów formalnych. Zmienne te nazywa się zmiennymi 

diagnostycznymi.  
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Z punktu widzenia formalnego najczęściej wybiera się te cechy, których realizacje 

charakteryzują się odpowiednio wysokim stopieniem zróżnicowania, tj. dla których wartość 

współczynnika zmienności: 

𝑣 =
s

�̅�
∙ 100%,       (1) 

gdzie: 

�̅� – wartość średnia zmiennej X, 

s – odchylenie standardowe zmiennej X,  

jest wyższa od 10 %, czyli dokonuje się eliminacji zmiennych quasi-stałych. 

Następnie dokonuje się eliminacji cech nadmiernie ze sobą skorelowanych, powielających 

informacje, tj. wyznacza się tzw. cechy diagnostyczne. W tym celu można zastosować tzw. 

parametryczną metodę klasyfikacji cech1. Na wstępie należy wprowadzić pojęcie 

podobieństwa cech. Jak podaje Z. Hellwig [1981] „ podobieństwo cech powoduje, że mogą 

one tworzyć skupienia w przestrzeni Rn ”. Skupienie cech to taki podzbiór zbioru cech, 

w którym maksymalna odległość między cechami nie jest większa od pewnej dodatniej, 

dowolnie małej liczby. Każde skupienie składa się z jednej cechy centralnej i dowolnej 

(przynajmniej jednej) liczby cech nazywanych satelitarnymi. Cechy, które nie należą 

do skupień nazywane są cechami izolowanymi. 

Cechy izolowane i centralne tworzą bazowy układ cech, czyli wspomnianych wyżej cech 

diagnostycznych. 

Korzystając z powyższych pojęć, doboru cech diagnostycznych dokonywano stosując 

następujący algorytm: 

1. Wyznaczenie macierzy korelacji R. Elementami macierzy są klasyczne 

współczynniki korelacji liniowej Pearsona, dane znanym wzorem: 

 

𝑟𝑥,𝑦 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2
𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖−�̅�)

2𝑛
𝑖=1

=
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝑠𝑥∙𝑠𝑦
,     (2) 

gdzie: 

cov (X,Y) – kowariancja (współzmienność) między zmiennymi X i Y, przy czym: 

sx, sY -  odchylenia standardowe zmiennych X i Y, 

𝑥,̅ �̅� - średnie arytmetyczne zmiennych X i Y,  

                                            

1 Metodę tę oraz stosowane tu pojęcia wprowadził Z. Hellwig, między innymi w pracy, „Wielowymiarowa 

analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych”, w 1981 r.  
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n- liczba obserwacji.  

Przyjmuje on wartości z przedziału [-1; 1 ]. Znak współczynnika korelacji informuje o kierunku 

korelacji, a jego wartość bezwzględna o sile zależności.   

Wartości współczynnika korelacji liniowej interpretuje się następująco: 

| r | < 0,2 , praktycznie brak związku liniowego między badanymi cechami, 

| r | ∈ [ 0,2; 0,4 ), zależność liniowa wyraźna, ale niska, 

| r | ∈ [ 0,4; 0,7 ), zależność umiarkowana, 

| r | ∈ [ 0,7; 0,9 ), zależność znacząca, 

| r | > 0,9 , zależność bardzo silna. 

2. Ustalenie w (sposób arbitralny) pewnej wartości progowej współczynnika korelacji, 

oznaczanej przez r*, takiej, że 0 < r* < 1. Tu przyjęto r*=0,5.  

3. Wyznaczenie sum wartości bezwzględnych elementów każdej kolumny macierzy R. 

4. Znajdowanie kolumny, dla której powyższa suma jest najwyższa. Kolumnę tę 

oznacza się przez Rj0. 

5. Wyróżnienie w kolumnie Rj0 elementów przewyższających co do modułu wartość 

r*=0,5 oraz odpowiadających tym elementom wierszy. Zmienna odpowiadająca 

wyróżnionej kolumnie to pierwsza zmienna centralna, zmienne reprezentowane 

przez wyróżnione wiersze to zmienne satelitarne. 

6. Wykreślenie z macierzy R wyróżnionych kolumn i wierszy. 

7. Kontynuowanie postępowania opisanego w punktach 1-4, aż do wyznaczenia zbioru 

zmiennych diagnostycznych, zawierającego zmienne centralne i izolowane.  

Przystępując do badania zjawisk wielowymiarowych, na wstępie należy dokonać podziału 

wybranych zmiennych X ze względu na rolę, jaką odgrywają w kształtowaniu się 

rozważanego zjawiska, czyli określić czy rozwój ten stymulują, czy też hamują, a może są 

dla niego obojętne. W tym kontekście wyróżnia się: stymulanty, destymulanty, nominanty 

i zmienne neutralne. 

Zmienna Xj  jest: 

a. stymulantą, gdy wzrost jej wartości jest korzystny z punktu widzenia rozwoju 

zjawiska złożonego,  

b. destymulantą, gdy z punktu widzenia rozwoju zjawiska złożonego korzystne są jej 

malejące wartości,  
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c. nominantą, jeśli istnieje pewien punktowy lub przedziałowy poziom jej wartości, 

oceniany pozytywnie z punktu widzenia analizowanego zjawiska, a wartości 

zarówno mniejsze, jak i większe od niego, oceniane są negatywnie,  

d. neutralna, jeśli jej wartości nie mają wpływu na poziom zjawiska złożonego. 

Istotą metod WAP jest zastępowanie licznego zbioru cech opisujących badane zjawisko 

jedną syntetyczną zmienną zagregowaną. Zjawiska złożone charakteryzowane są przez 

zmienne Xj wyrażane w różnych jednostkach miary i przyjmujące wartości z różnych 

obszarów zmienności. Z formalnego punktu widzenia większość metod WAP można 

stosować tylko wtedy, gdy wszystkie zmienne są wyrażone w tych samych jednostkach 

miary i o zbliżonych rzędach wielkości. Aby powyższy warunek był spełniony, stosuje się 

normalizację zmiennych. 

W prezentowanym badaniu wykorzystano tzw. metodę unitaryzacji zerowanej2 (MUZ). 

Celem normalizacji zmiennych przez unitaryzację jest uzyskanie zmiennych 

o ujednoliconym zakresie zmienności. Po wstępnej analizie zmiennych i po wyłonieniu 

zbioru zmiennych diagnostycznych zastosowano następujące formuły normalizujące: 

- dla stymulant  

𝑧𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑖

𝑥𝑖𝑗

𝑅𝑗
,      (3) 

gdzie: 

zij - wartość zmiennej Xj w i-tym obiekcie po unitaryzacji, i=1,2,…,n, 

min xij - najmniejsza wartość zmiennej Xj, j= 1,2,…,m, 

Rj -rozstęp wartości zmiennej Xj, Rj= max xij - min xij .j 

- dla destymulant  

𝑧𝑖𝑗 =
max
𝑖
𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖𝑗

𝑅𝑗
,      (4) 

gdzie: 

zij - wartość zmiennej Xj w i-tym obiekcie po unitaryzacji,  

max xij - największa wartość zmiennej Xj, należącej do zbioru destymulant,  

Rj -rozstęp wartości zmiennej Xj. 

Jeżeli wśród zmiennych diagnostycznych są nominaty to należy je zamienić na stymulanty, 

według wzoru: 

                                            

2K. Kukuła., Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, 

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, t. XIII/1, Warszawa 2012, s.7-9. 
  

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/4a78c6069d89cd4fc2bfeca2e6c52053
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𝑧𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗−min𝑖
𝑥𝑖𝑗

𝑁𝑗−min𝑖
𝑥𝑖𝑗
,     𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑗 < 𝑁𝑗

    1,                    𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑗 = 𝑁𝑗
max
𝑖
𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖𝑗

max
𝑖
𝑥𝑖𝑗−𝑁𝑗

,       𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑗 > 𝑁𝑗

,    (5) 

gdzie: 

Nj - wartość nominalna dla j-tej zmiennej, 

xij - i-ty obiekt, j-ta zmienna, (nominanta), i=1,2,…,n, 

zij - i-ty obiekt, j-ta zmienna po zamianie na stymulantę. 

Zmienna syntetyczna może w najprostszej postaci być zdefiniowana jako suma lub średnia 

arytmetyczna znormalizowanych wartości zmiennych diagnostycznych, czyli : 

𝑍𝑖 = ∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 ,      (6) 

Zi € [0;m] 

lub  

𝑍𝑖 =
1

𝑚
∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 ,      (7) 

a wtedy Zi € [0;1]. 

W celu syntetycznego pomiaru kapitałów społecznego i ludzkiego (na podstawie danych 

ankietowych oraz wtórnych), proponuje się wykorzystać procedurę opartą na wyznaczaniu 

dla każdego miasta wartości zmiennej syntetycznej danej wzorem (7).  

Im wartość zmiennej syntetycznej Zi dla i-tego miasta jest wyższa, tym wyższy jest poziom 

rozważanego kapitału. Uzyskane w ten sposób wartości zmiennej syntetycznej 

reprezentującej kapitał ludzki bądź społeczny pozwalają na utworzenie rankingu miast ze 

względu na poziom rozważanego kapitału. 

Kolejnym zagadnieniem jest kwestia grupowania miast podobnych pod względem wartości 

odpowiednich zmiennych syntetycznych. Klasyfikacji miast dokonano na podstawie 

wartości zmiennych syntetycznych Z, biorąc pod uwagę podstawowe parametry pozycyjne 

charakteryzujące ich rozkład, tj. wartość środkową (medianę) oraz kwartyle pierwszy 

i trzeci.  

Kwartyl drugi Q2 (mediana Me, wartość środkowa ) – to taka wartość zmiennej mierzalnej, 

która dzieli uporządkowaną niemalejąco zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 1/2 

jednostek (50%) ma wartości zmiennej mniejsze lub równe kwartylowi drugiemu, a połowa 

wartości równe lub większe od mediany. 

Medianę wyznacza się według wzoru: 

𝑀𝑒 = 𝑄2 = 𝑥𝑛+1
2

,     (8) 
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gdy n jest liczną nieparzystą, lub  

𝑀𝑒 = 𝑄2 =
1

2
(𝑥𝑛

2
+ 𝑥𝑛+1

2

) ,        (9) 

gdy n jest liczną parzystą. 

Kwartyl pierwszy Q1 (dolny) – to taka wartość zmiennej mierzalnej, która dzieli uporządkowaną 

niemalejąco zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 1/4 jednostek (25%) ma wartości zmiennej 

mniejsze lub równe kwartylowi pierwszemu, a ¾ (75%) równe lub większe od tego kwartyla. 

Kwartyl dolny obliczany jest według wzoru: 

      𝑄1 = 𝑥𝑛+1
4

      (10) 

Kwartyl trzeci Q3 (górny) – to taka wartość zmiennej mierzalnej, która dzieli uporządkowaną 

niemalejąco zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 3/4 jednostek (75%) ma wartości 

zmiennej mniejsze lub równe kwartylowi trzeciemu, a 1/4 (25%) równe lub większe od tego 

kwartyla.  

Wartość kwartyla trzeciego obliczana jest według wzoru: 

      𝑄3 = 𝑥3(𝑛+1)
4

      (11) 

Wykorzystując wartości kwartylowe zdefiniowano następujące grupy miast: 

Grupa I – o wysokim poziomie zmiennej syntetycznej, gdy 𝑧𝑖 ≥ 𝑄3, 

Grupa II – o umiarkowanym poziomie zmiennej syntetycznej, 𝑀𝑒 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑄3, 

Grupa III – o niskim poziomie zmiennej syntetycznej, 𝑄1 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑀𝑒, 

Grupa IV – o bardzo niskim poziomie zmiennej syntetycznej, 𝑧𝑖 < 𝑄1,  

gdzie : 

zi – wartość zmiennej syntetycznej dla i- tego miasta,  

Me – mediana, wartość środkowa,  

Q1 – kwartyl pierwszy, (dolny),  

Q3 – kwartyl trzeci, (górny),  

Ponieważ niektóre zmienne diagnostyczne, szczególnie te, które dotyczyły akumulacji 

rozważanych kapitałów, obserwowane były w czasie, to przeprowadzona została również 

analiza ich dynamiki.  

W tym celu obliczano np. średniookresowe tempo wzrostu, dane wzorem: 

𝑖 = ( √
𝑥𝑛

𝑥1

𝑛−1
− 1) ∙ 100%,     (12) 
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gdzie: 

xn, x1 – wartości zmiennej Xt odpowiednio w okresie n-tym i  w okresie pierwszym, 

t=1,2,…,n. 

Średnie tempo wzrostu, inaczej stopa wzrostu informuje, o ile procent przeciętnie wartości 

badanej cechy zmieniały się z okresu na okres. 

Końcowym etapem badania jest analiza korelacji między akumulacją obu rozważanych 

kapitałów a stanem ich rozwoju. Ponieważ porównywane zmienne syntetyczne dane 

wzorem (7) posłużyły do wyznaczania porządku miast ze względu na stan i akumulację 

obu kapitałów, to w powyższym celu wykorzystano współczynnik korelacji rang 

Spearmana, dany wzorem:  

 

𝑅 = 1 −
6∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖

𝑛(𝑛2−1)
,       (13) 

gdzie: 

xi , yi  - rangi cechy X i Y, 

di= xi - yi - różnica rang cech X i Y, 

n– liczba elementów w próbie. 

Jeżeli występują jednakowe wartości cechy dla różnych jednostek, to przypisuje się tym 

jednostkom wartości równe średniej arytmetycznej z kolejnych rang (rangi powiązane). 

Współczynnik korelacji rang przyjmuje wartości liczbowe z przedziału [-1, 1] i jest 

interpretowany podobnie jak współczynnik korelacji liniowej Pearsona: znak mówi 

o kierunku związku, gdy R > 0 korelacja dodatnia, gdy R = 0 brak korelacji i gdy 

R < 0 korelacja ujemna, a wartość bezwzględna określa siłę tego związku.  
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I. 2 Przedmiot i podmiot ekspertyzy 

Przedmiotem poddanym pogłębionym analizom są 44 miasta województwa łódzkiego. 

Celem badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby ekspertyzy było rozpoznanie 

poziomu kapitału ludzkiego i społecznego we wszystkich 44 miastach, 

wraz z uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania, rozpoznaniem jakości obu 

typów kapitałów, dynamiki i kierunków zmian, a także możliwości ich akumulacji. Wśród 

istotnych zagadnień poddanych analizie znajdowały się także zagadnienia związane 

z próbą rozpoznania wewnętrznych (wojewódzkich) i zewnętrznych (pozawojewódzkich) 

czynników wspierających i utrudniających akumulację kapitału społecznego i ludzkiego. 

Przedmiotowa ekspertyza opracowana została na potrzeby monitorowania stanu realizacji 

Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Zakresem ekspertyzy objęte zostały 

kluczowe zagadnienia dotyczące kwestii rozwoju miast województwa łódzkiego w zakresie 

kapitału ludzkiego i społecznego.  
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I. 3 Opis metodologii badania  

Celem głównym ekspertyzy było rozpoznanie we wszystkich 44 miastach województwa 

łódzkiego poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz możliwości ich 

akumulacji. Ponieważ tak zdefiniowany cel główny w rzeczywistości składał się z dwóch 

odrębnych części, tj.:  

1. Rozpoznania poziomu kapitału ludzkiego i społecznego miast województwa 

łódzkiego, 

2. Rozpoznania możliwości akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego miast 

województwa łódzkiego, 

dla obu części wyznaczone zostały odrębne cele szczegółowe wraz z odpowiednimi 

dla nich sposobami realizacji, prowadzonymi w różnych okresach przeprowadzania badań 

i analiz.  

W przypadku 1 części celu głównego badania i analizy skierowane zostały w szczególności 

na rozpoznanie: 

a) zasobów i jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz jego zróżnicowania 

przestrzennego, 

b) dynamiki i kierunków zmian poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. 

Natomiast realizacja założeń 2 części celu głównego koncentrowała się wokół: 

a) wewnętrznych i zewnętrznych czynników oraz barier akumulacji kapitału ludzkiego 

i społecznego, 

b) określenia przestrzennego zróżnicowania miast województwa łódzkiego 

pod względem możliwości akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego. 

Rozwinięciem powyższych zagadnień było skupienie się na analizie problemów takich jak: 

1. Stan kapitału ludzkiego i jego składników wraz z ich uwarunkowaniami, 

we wszystkich 44 miastach województwa łódzkiego, na podstawie przeprowadzonej 

analizy desk research oraz badań ilościowych (CATI).  

2. Stan kapitału społecznego i jego składników wraz z ich uwarunkowaniami, 

we wszystkich 44 miastach województwa łódzkiego, na podstawie przeprowadzonej 

analizy desk research oraz badań ilościowych (CATI). 

3. Zmiana sytuacji wszystkich 44 miast województwa łódzkiego pod względem 

poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz ich składników, 

na podstawie przeprowadzonej analizy desk research oraz badań ilościowych 

(CATI). 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 

 

 

 

17 

4. Uwarunkowania i oceny możliwości akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego 

we wszystkich 44 miastach województwa łódzkiego, na podstawie przeprowadzonej 

analizy desk research oraz badań ilościowych (CATI). 

W celu dokonania diagnozy stanu kapitału ludzkiego, w trakcie analizy desk research, 

uwaga badaczy skupiona została na zagadnieniach związanych ze:  

 strukturą społeczno-przestrzenną populacji miast objętych badaniem, 

ze szczególnym uwzględnieniem wieku i wykształcenia mieszkańców,  

 saldem migracji, 

 stanem zdrowia i umieralnością, 

 poziomem bezrobocia,  

 przedsiębiorczością (mierzoną za pomocą liczby nowo zarejestrowanych 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 

 zdawalnością egzaminów (gimnazjalnych i maturalnych). 

Uzupełnieniem badania desk research były badania ilościowe (CATI), w których 

koncentrowano się na takich zagadnieniach związanych z jakością kapitału ludzkiego, jak: 

 poziom wykształcenia respondentów, 

 udział w dokształcaniu (korzystanie z kursów zawodowych, komputerowych 

itp.), 

 plany związane z dokształcaniem, 

 znajomość języków obcych,  

 umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem, 

 ocena dostępności do usług medycznych, 

 ocena dostępności do obiektów kultury, 

 ocena dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych,  

 samoocena stanu zdrowia, 

 skłonność do migracji.  

Natomiast w przypadku diagnozy stanu kapitału społecznego zakres analizy desk research 

nakierowany został w szczególności na zgromadzenie danych na temat: 

 aktywności społecznej mieszkańców miast objętych badaniem, 

 postaw respondentów wobec działalności społecznej - mierzonej za pomocą 

liczby osób przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego, 

 aktywności politycznej mieszkańców, w tym liczby kandydatów do rad miast 

przypadających na każde 10 tys. mieszkańców oraz frekwencji wyborczej. 
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W celu uzupełnienia uzyskanych danych, w badaniu telefonicznym CATI respondenci 

proszeni byli o odniesienie się do kwestii takich jak: 

 zaangażowanie i udział w sieciach społecznych, w tym ocena jakości relacji 

respondentów z domownikami i sąsiadami,  

 aktywność społeczna mierzona udziałem w grupach formalnych 

i nieformalnych, dobrowolna praca na rzecz organizacji, udział 

w wolontariacie etc, 

 ocena poziomu zakorzenienia respondentów,  

 ocena zadowolenia z miejsca zamieszkania,  

 ocena miejsca pracy, 

 zaangażowanie religijne,  

 poziom zaufania respondentów do grup i instytucji, 

 poczucie bezpieczeństwa w mieście, 

 identyfikacja problemów społecznych.  

Badania realizowano metodami niereaktywnymi – desk research – oraz reaktywnymi: 

badania telefoniczne CATI. Metodą doboru próby badania jest dobór losowo 

-kwotowy. Odbywa się on drogą losowania oraz za pomocą próby systematycznej 

z losowym punktem startowym. Dane statystyczne wykorzystane przy generowaniu 

wskaźników liczbowych, służące ustaleniu ilościowemu grup respondentów, pochodzą 

z Głównego Urzędu Statystycznego - Bank Danych Lokalnych z roku 2013.  

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w sierpniu 2015 roku na grupie mieszkańców 

44 miast województwa łódzkiego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

populacja generalna mieszkańców miast w roku 2014 wynosiła 1 583 389 osób (46% 

mężczyźni; 54% kobiety). Cele opracowania zakładają, iż grupą objętą badaniem są  osoby 

powyżej 18 roku życia - to grupa 1 363 360 osób.  

Poziom ufności wynosił 0,95, szacowana wielkość frakcji 0,5. Natomiast błąd maksymalny 

został ustalony na poziomie 0,035. Poniższa tabela prezentuje wielkość grupy 

respondentów w podziale na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania, uwzględniając podział 

na kategorie wielkości miast.  
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Tabela 1 Wielkość grupy respondentów 

Wiek 18-24 25-65 65 i więcej 
suma 

Płeć K M K M K M 

Podział ze względu  
na wielkość miasta 

 3 100 

Pow. 80 tys. mieszkańców 75 70 230 220 95 90 780 

50-80 tys. mieszkańców 75 70 230 220 95 90 780 

30-50 tys. mieszkańców 71 68 220 210 93 88 750 

20-30 tys. mieszkańców 21 18 75 71 34 31 250 

15-20 tys. mieszkańców 15 13 40 37 21 19 145 

15-10 tys. mieszkańców 16 14 43 38 18 16 145 

10-5 tys. mieszkańców 15 13 38 36 17 16 135 

0-5 tys. mieszkańców 14 12 31 29 15 14 115 

Źródło: opracowanie własne 

Ze względu na określenie grup respondentów w liczbach całkowitych, w powyższej tabeli 

grupy zostały dobrane proporcjonalnie tak, aby utrzymały rzeczywisty udział 

poszczególnych warstw społecznych w ogólnej liczbie mieszkańców województwa 

łódzkiego. Szczególnie uwzględniono udział respondentów z ośrodków miejskich 

o istotnym oddziaływaniu na rozwój województwa (miasta od 30 do 80 tys. mieszkańców). 

Z ogólnej bazy abonentów telefonów komórkowych i stacjonarnych województwa łódzkiego 

została wygenerowana lista mieszkańców miast, a z niej nastąpił systematyczny dobór 

próby z losowym punktem startowym listy do uzyskania odpowiedniego nasycenia 

w poszczególnych podgrupach. W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę 

zrealizowanego badania CATI (n=3100), uwzględniającą rozkład respondentów 

z uwzględnieniem podziału na płeć, grupy wiekowe oraz miasta i odpowiadające im grupy 

miast. 
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Tabela 2 Dobór próby do zrealizowanego badania ankietowego na potrzeby ekspertyzy dotyczącej kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego 
i społecznego – liczba uczestniczących w badaniu, n=3100 

Lp. Miasto 

Liczba osób z którymi przeprowadzono 
badanie w każdym mieście 

Procentowy rozkład liczby osób, z którymi 
przeprowadzono badanie w każdym mieście 

Liczba osób z którymi przeprowadzono 
badanie w grupach miast 

Procentowy rozkład liczby osób, z którymi 
przeprowadzono badanie w grupach miast 

18-24 18-24 25-65 25-65 66< 66< 18-24 18-24 25-65 25-65 66< 66< 
18-
24 

18-24 25-65 25-65 66< 66< 18-24 18-24 25-65 25-65 66< 66< 

K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M 

1 Łódź 75 70 230 220 95 90 9,62 8,97 29,49 28,21 12,18 11,53 75 70 230 220 95 90 9,62 8,97 29,49 28,21 12,18 11,53 

2 Bełchatów 18 9 52 47 16 15 11,46 5,73 33,12 29,94 10,19 9,56 

75 70 230 220 95 90 9,62 8,97 29,49 28,21 12,18 11,53 

3 Pabianice 8 9 26 46 25 27 5,67 6,38 18,44 32,62 17,73 19,16 

4 Piotrków Trybunalski 16 27 68 56 25 20 7,55 12,74 32,08 26,42 11,79 9,42 

5 Tomaszów Mazowiecki 24 18 34 35 11 14 17,65 13,24 25,00 25,74 8,09 10,28 

6 Zgierz 9 7 50 36 18 14 6,72 5,22 37,31 26,87 13,43 10,45 

7 Kutno 21 19 60 51 33 23 10,14 9,18 28,99 24,64 15,94 11,11 

71 68 220 210 93 88 9,47 9,07 29,33 28,00 12,40 11,73 

8 Radomsko 15 10 56 52 11 10 9,74 6,49 36,36 33,77 7,14 6,50 

9 Sieradz 8 3 14 12 6 9 15,38 5,77 26,92 23,08 11,54 17,31 

10 Skierniewice 10 15 65 61 26 25 4,95 7,43 32,18 30,20 12,87 12,37 

11 Zduńska Wola 17 21 25 34 17 21 12,59 15,56 18,52 25,19 12,59 15,55 

12 Aleksandrów Łódzki 0 3 4 14 8 4 0,00 9,09 12,12 42,42 24,24 12,13 

21 18 75 71 34 31 8,40 7,20 30,00 28,40 13,60 12,40 

13 Łowicz 5 4 17 13 5 7 9,80 7,84 33,33 25,49 9,80 13,74 

14 Opoczno 0 2 19 13 9 5 0,00 4,17 39,58 27,08 18,75 10,42 

15 Ozorków 1 4 5 1 4 1 6,25 25,00 31,25 6,25 25,00 6,25 

16 Wieluń 15 5 30 30 8 14 14,71 4,90 29,41 29,41 7,84 13,73 

17 Konstantynów Łódzki 8 4 24 19 1 1 14,04 7,02 42,11 33,33 1,75 1,75 

15 13 40 37 21 19 10,34 8,97 27,59 25,52 14,48 13,10 18 Łask 3 2 5 0 19 18 6,38 4,26 10,64 0,00 40,43 38,29 

19 Rawa Mazowiecka 4 7 11 18 1 0 9,76 17,07 26,83 43,90 2,44 0,00 

20 Brzeziny 4 1 11 6 0 4 15,38 3,85 42,31 23,08 0,00 15,38 

16 14 43 38 18 16 11,03 9,66 29,66 26,21 12,41 11,03 
21 Głowno 2 4 11 13 3 3 5,56 11,11 30,56 36,11 8,33 8,33 

22 Koluszki 6 7 17 11 15 8 9,38 10,94 26,56 17,19 23,44 12,49 

23 Łęczyca 4 2 4 8 0 1 21,05 10,53 21,05 42,11 0,00 5,26 

24 Działoszyn 1 4 3 7 0 0 6,67 26,67 20,00 46,67 0,00 -0,01 
15 13 38 36 17 16 11,11 9,63 28,15 26,67 12,59 11,85 

25 Pajęczno 2 2 6 5 2 2 10,53 10,53 31,58 26,32 10,53 10,51 
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Lp. Miasto 

Liczba osób z którymi przeprowadzono 
badanie w każdym mieście 

Procentowy rozkład liczby osób, z którymi 
przeprowadzono badanie w każdym mieście 

Liczba osób z którymi przeprowadzono 
badanie w grupach miast 

Procentowy rozkład liczby osób, z którymi 
przeprowadzono badanie w grupach miast 

18-24 18-24 25-65 25-65 66< 66< 18-24 18-24 25-65 25-65 66< 66< 
18-
24 

18-24 25-65 25-65 66< 66< 18-24 18-24 25-65 25-65 66< 66< 

K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M 

26 Poddębice 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100,0

0 

27 Sulejów 0 0 7 0 1 0 0,00 0,00 87,50 0,00 12,50 0,00 

28 Tuszyn 2 3 6 9 12 2 5,88 8,82 17,65 26,47 35,29 5,89 

29 Wieruszów 9 2 6 4 2 2 36,00 8,00 24,00 16,00 8,00 8,00 

30 Zelów 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100,0

0 

31 Żychlin 1 2 10 11 0 4 3,57 7,14 35,71 39,29 0,00 14,29 

32 Biała Rawska 0 0 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

14 12 31 29 15 14 12,17 10,43 26,96 25,22 13,04 12,18 

33 Błaszki 1 1 2 7 1 6 5,56 5,56 11,11 38,89 5,56 33,32 

34 Drzewica 1 1 3 2 1 1 11,11 11,11 33,33 22,22 11,11 11,12 

35 Kamieńsk 1 3 13 4 0 2 4,35 13,04 56,52 17,39 0,00 8,70 

36 Krośniewice - miasto 7 0 1 5 9 1 30,43 0,00 4,35 21,74 39,13 4,35 

37 Przedbórz 1 1 3 2 1 1 11,11 11,11 33,33 22,22 11,11 11,12 

38 Rzgów 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

39 Stryków 1 2 2 2 1 0 12,50 25,00 25,00 25,00 12,50 0,00 

40 Szadek 0 1 2 1 0 1 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 20,00 

41 Uniejów 1 1 2 2 1 1 12,50 12,50 25,00 25,00 12,50 12,50 

42 Warta 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

43 Wolbórz 1 1 1 3 1 1 12,50 12,50 12,50 37,50 12,50 12,50 

44 Złoczew 0 1 0 0 0 0 0,00 
100,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Suma końcowa 302 278 907 861 388 364 9,74 8,97 29,26 27,77 12,52 11,74 302 278 907 861 388 364 9,74 8,97 29,26 27,77 12,52 11,74 
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II Wyniki badania ankietowego  

Prezentowane w rozdziale zestawienia odnoszą się do poziomu zróżnicowania miast 

w oparciu o dane statystyczne uzyskane w trakcie realizacji badania CATI. Prezentacja ma 

charakter przestrzenny, mający na celu wskazanie silnych i słabych stron 

w poszczególnych miastach oraz wyznaczonych grupach miast. Badanie CATI 

zrealizowane zostało na próbie 3100 mieszkańców 44 miast województwa łódzkiego. 

W doborze respondentów kierowano się przede wszystkim miejscem zamieszkania, płcią 

i wiekiem badanych. Pozostałe zmienne, takie jak np. wykształcenie badanych, nie były 

brane pod uwagę w trakcie doboru próby respondentów. Ponadto zgodnie z przyjętą logiką 

doboru próby badawczej, szczególną uwagę zwrócono na udział respondentów 

z ośrodków miejskich o istotnym oddziaływaniu na rozwój województwa (miasta 

od 30 do 80 tys. mieszkańców). Dlatego też w przypadku wyników badań odnoszących 

się do mniejszych miejscowości, prezentowany odsetek wskazań może zawierać większy 

błąd statystyczny niż w przypadku dużych miejscowości, co jest konsekwencją mniejszej 

od przeciętnej liczby osób biorących udział w badaniu.  
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II 1. Stan kapitału ludzkiego 

II 1.1 Charakterystyka zasobów ludzkich pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności 

w miastach pow. 10 tys. mieszkańców oraz w grupach miast 0-5 tys. oraz 5-10 tys. 

Powyższy problem badawczy – stanowiący tytuł podrozdziału – polega 

na scharakteryzowaniu zasobów ludzkich w miastach i grupach miast województwa 

pod kątem poszczególnych zmiennych metryczkowych w oparciu o sześć pytań 

badawczych zoperacjonalizowanych do poziomu wskaźnikowego. Wśród wskazanych 

zagadnień (pytań) badawczych należy wymienić następujące: 

1. Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem struktury wykształcenia 

respondentów? 

2. Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem umiejętności komputerowych 

oraz wykorzystania Internetu? 

3. Jaki jest poziom umiejętności językowych mieszkańców miast? 

4. Jaki jest poziom zagrożenia wykluczeniem cyfrowym wśród osób bezrobotnych, 

emerytów oraz pozostałych (nieokreślona grupa) osób? 

5. Kim są osoby korzystające z różnych form dokształcania – charakterystyka 

względem poziomu wykształcenia, statusu na rynku pracy, poziomu zakorzenienia, 

zadowolenia z dotychczasowego miejsca pracy? 

6. Kim są osoby planujące korzystanie z różnych form kształcenia, czy są to osoby 

które już z tych form korzystały? 

Powyższe pytania badawcze zostały przełożone na wskaźniki im dedykowane 

– w kolejnych podrozdziałach zostaną zaprezentowane w formie uśrednionej dla całego 

obszaru oraz w formie rankingów uwzględniających przestrzenne zróżnicowanie 

województwa.
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II 1.1.1. Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem struktury wykształcenia respondentów?  

Prezentowane dane odnoszą się wyłącznie do grupy respondentów, którzy ukończyli 25. rok życia. Łączna liczba ankietowanych 

spełniających ten warunek wyniosła 2 520 osób.  

Tabela 3 Średni poziom wykształcenia respondentów powyżej 25. roku życia [%] 

poziom wykształcenia 
brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne 
średnie 

ogólnokształcące 
średnie zawodowe wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

razem 

Średnia dla obszaru 0,79% 7,02% 6,51% 16,39% 23,89% 23,89% 21,51% 100,00% 

Łącznie 20 177 164 413 602 602 542 2520 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=2520 

Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim zawodowym (23,89%), wyższym (23,89%) oraz 

zasadniczym zawodowym (21,51%). Respondenci deklarujący brak wykształcenia stanowili odsetek poniżej jednego procenta – 0,79%. 

Tabela 4 Struktura wykształcenia respondentów powyżej 25 roku życia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%]  

 
brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne 
średnie 

ogólnokształcące 
średnie zawodowe wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 6,67% 0,00% 6,67% 53,33% 6,67% 26,67% 

Bełchatów 0,00% 2,31% 13,08% 10,77% 30,00% 23,08% 20,77% 

Brzeziny 4,76% 23,81% 9,52% 19,05% 9,52% 23,81% 9,52% 

Głowno 0,00% 0,00% 3,33% 50,00% 3,33% 23,33% 20,00% 

Koluszki 0,00% 41,18% 1,96% 9,80% 7,84% 17,65% 21,57% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 8,89% 2,22% 37,78% 28,89% 22,22% 

Kutno 0,00% 13,17% 3,59% 12,57% 28,14% 16,77% 25,75% 

Łask 4,76% 26,19% 0,00% 21,43% 2,38% 16,67% 28,57% 

Łęczyca 7,69% 0,00% 0,00% 15,38% 46,15% 23,08% 7,69% 

Łowicz 0,00% 2,38% 0,00% 45,24% 9,52% 38,10% 4,76% 

Łódź 0,94% 6,61% 8,50% 14,02% 25,20% 22,99% 21,73% 

Opoczno 0,00% 2,17% 8,70% 8,70% 32,61% 39,13% 8,70% 

Ozorków 9,09% 18,18% 9,09% 0,00% 27,27% 18,18% 18,18% 

Pabianice 0,81% 1,61% 8,87% 6,45% 30,65% 35,48% 16,13% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 1,18% 12,43% 8,88% 18,93% 30,18% 28,40% 

Radomsko 0,00% 3,10% 3,88% 24,81% 25,58% 25,58% 17,05% 

Rawa Mazowiecka 3,33% 3,33% 3,33% 16,67% 23,33% 43,33% 6,67% 

Sieradz 0,00% 7,32% 2,44% 46,34% 19,51% 7,32% 17,07% 
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brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne 
średnie 

ogólnokształcące 
średnie zawodowe wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Skierniewice 0,00% 4,52% 0,56% 20,90% 17,51% 31,07% 25,42% 

Tomaszów Mazowiecki 1,06% 2,13% 8,51% 8,51% 29,79% 19,15% 30,85% 

Wieluń 0,00% 0,00% 10,98% 19,51% 18,29% 29,27% 21,95% 

Zduńska Wola 0,00% 10,31% 3,09% 30,93% 13,40% 19,59% 22,68% 

Zgierz 0,00% 1,69% 8,47% 14,41% 27,97% 21,19% 26,27% 

Grupa miast 5-10 tys. 1,87% 19,63% 2,80% 17,76% 26,17% 14,95% 16,82% 

Grupa miast 0-5 tys. 4,49% 13,48% 1,12% 24,72% 23,60% 16,85% 15,73% 

Średnia dla obszaru 0,79% 7,02% 6,51% 16,39% 23,89% 23,89% 21,51% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=2520 
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W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 najwyższy odsetek respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

odnotowano w Tomaszowie Mazowieckim, wynosił on 30,85%, 

 w miastach województwa łódzkiego odsetek osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym powyżej 25. roku życia wynosi 21,51% - powyżej tego wskaźnika 

plasuje się 11 miast, w tym m.in. Łódź z odsetkiem na poziomie 21,73%. 

Osoby bez wykształcenia lub z wykształceniem niepełnym podstawowym zostały 

zidentyfikowane w 8 miastach województwa: Ozorkowie, Łęczycy, Brzezinach, Łasku, 

Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi, Pabianicach oraz dwóch 

wyznaczonych grupach miast. 

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na poszczególne zagadnienia: 

 średni udział osób z wykształceniem wyższym dla całego obszaru wynosi 23,89%. 

Wyższy odsetek osiągnęło 12 miast, wśród których pierwsze miejsce zajęła Rawa 

Mazowiecka (43,33%), 

 odsetek osób z w wykształceniem wyższym w Łodzi wynosi 22,99% i jest niższy 

od średniej zbiorczej, 

 średnio w miastach województwa 16,39% osób powyżej 25. r.ż. legitymuje się 

wykształceniem średnim ogólnokształcącym – w Łodzi ten sam wskaźnik kształtuje 

się na poziomie 14,02%. 

II 1.1.2. Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem umiejętności 

komputerowych oraz wykorzystania Internetu? 

W zakresie zróżnicowania miast pod względem umiejętności komputerowych 

oraz wykorzystania Internetu, w przedmiotowym rozdziale prezentowane są następujące 

wskaźniki: 

Umiejętności komputerowe: 

 umiejętność wykorzystania komputera pod kątem znajomości programów typu 

edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

 znajomość obsługi specjalistycznych programów (księgowe, obliczenia inżynierskie 

itp.), 

 umiejętności związane z wykorzystaniem komputera w zakresie działań takich jak: 

programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie baz danych itp., 
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 odsetek osób deklarujących, iż w ogóle nie korzystają z komputera. 

Wykorzystanie Internetu: 

 umiejętności związane z wykorzystaniem Internetu: przeglądanie stron 

internetowych, wyszukiwanie informacji, wiadomości, poczta, 

 umiejętności korzystania przy pomocy Internetu z mediów społecznościowych, 

 umiejętności związane z wykorzystaniem Internetu, takie jak: zakupy, bankowość 

elektroniczna, składanie wniosków itp., 

 umiejętności związane z wykorzystaniem Internetu takie jak: praca przez Internet 

(telepraca), 

 odsetek osób deklarujących, iż w ogóle nie korzystają z Internetu. 

Tabela 5 Średnia ocena umiejętności respondentów związanych z wykorzystaniem komputera [%] 

 
korzystają 

z komputera 
nie korzystają 
z komputera 

trudno powiedzieć   razem  

Liczebność 2155 704 241 3100 

Średnia dla obszaru 69,52% 22,71% 7,77% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=3100 

 

Umiejętność wykorzystania komputera pod kątem znajomości programów typu edytor 

tekstu, arkusz kalkulacyjny 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się do respondentów deklarujących 

korzystanie z komputera. Łączna liczba ankietowanych deklarujących znajomość 

programów typu edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny wyniosła 1 686 osób.  

Tabela 6 Średnia ocena umiejetności respondentów związanych ze znajomością edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego [%] 

 
znajomość edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego  

(ms office, open office) 

Łącznie 1686 

Średnia dla obszaru 78,24% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2155 

Wśród badanej populacji ponad 78% respondentów zadeklarowało znajomość 

podstawowych programów komputerowych, takich jak edytor tekstu czy też arkusz 

kalkulacyjny.   
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Tabela 7 Struktura znajmomości edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego wśród respondentów  
– w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

znajomość edytorów tekstu, arkusza  kalkulacyjnego  
(ms office, open  office) 

suma 

Aleksandrów Łódzki 75,00% 

Bełchatów 88,03% 

Brzeziny 80,95% 

Głowno 96,97% 

Koluszki 82,35% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 

Kutno 69,78% 

Łask 90,48% 

Łęczyca 85,71% 

Łowicz 100,00% 

Łódź 63,57% 

Opoczno 91,43% 

Ozorków 90,91% 

Pabianice 92,86% 

Piotrków Trybunalski 94,04% 

Radomsko 92,24% 

Rawa Mazowiecka 66,67% 

Sieradz 61,76% 

Skierniewice 70,78% 

Tomaszów Mazowiecki 82,86% 

Wieluń 97,62% 

Zduńska Wola 74,55% 

Zgierz 93,07% 

Grupa miast 0-5 tys. 78,67% 

Grupa miast 5-10 tys. 71,21% 

Średnia dla obszaru 78,24% 

 Źródło: opracoweanie własne na podstawie badania CATI, n=2155 

W zakresie kwestii zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 średnia znajomość wskazanego oprogramowania dla wszystkich miast 

województwa wynosi 78,24%, poniżej tej wartości plasuje się m.in. Łódź (63,57%), 

Skierniewice (70,78%), Zduńska Wola (74,55%) czy Kutno (69,78%), 

 ponadprzeciętny poziom znajomości podstawowych programów komputerowych 

odnotowano w najludniejszych miastach województwa, poza Łodzią, w Piotrkowie 

Trybunalskim, Pabianicach, Tomaszowie Mazowieckim i Bełchatowie. 
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Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (księgowe, obliczenia 

inżynierskie itp.) 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się do ogółu respondentów deklarujących 

korzystanie z komputera. Łączna liczba ankietowanych deklarujących znajomość 

programów specjalistycznych - księgowych, inżynierskich etc. wśród korzystających 

z komputera wyniosła 498 osób.  

Tabela 8 Średnia ocena umiejętności respondentów związana z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych 
(księgowe, inżynierskie) 

 znajomość specjalistycznych programów (księgowe, obliczenia inżynierskie itp.) 

Łącznie 498 

Średnia dla obszaru 23,11% 

 Źródło: opracoweanie własne na podstawie badania CATI, n= 2155 

23,11% ankietowanych korzystających z komputera deklaruje posiadanie umiejętności w 

zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania m.in. księgowego czy też związanego 

z pracami inżynierskimi. 

Tabela 9 Struktura umiejetności respondentów związanych ze znajomością specjalistycznych programów (ksiegowe, inżynierskie) w 
miastach i grupach miast województwa [%] 

znajomość specjalistycznych programów 
(księgowe, obliczenia inżynierskie) itp. 

suma 

Aleksandrów Łódzki 50,00% 

Bełchatów 29,06% 

Brzeziny 14,29% 

Głowno 78,79% 

Koluszki 23,53% 

Konstantynów Łódzki 8,33% 

Kutno 12,95% 

Łask 80,95% 

Łęczyca 42,86% 

Łowicz 6,67% 

Łódź 22,20% 

Opoczno 11,43% 

Ozorków 18,18% 

Pabianice 35,71% 

Piotrków Trybunalski 19,87% 

Radomsko 22,41% 

Rawa Mazowiecka 5,56% 

Sieradz 5,88% 

Skierniewice 16,23% 

Tomaszów Mazowiecki 21,90% 

Wieluń 16,67% 

Zduńska Wola 14,55% 

Zgierz 19,80% 
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znajomość specjalistycznych programów 
(księgowe, obliczenia inżynierskie) itp. 

suma 

Grupa miast 0-5 tys. 45,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 34,85% 

Średnia dla obszaru 23,11% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2155 

W zakresie kwestii zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 w dziesięciu miastach województwa łódzkiego i dwóch wyznaczonych grupach 

miast odnotowano wyższą znajomość specjalistycznych programów 

komputerowych od przeciętnej wśród osób korzystających z komputera (wskaźnik 

powyżej 23,11%), 

 najwyższy udział osób znających omawiane oprogramowanie odnotowano w Łasku 

(80,95%), natomiast najniższy w Rawie Mazowieckiej (5,56%). 

Umiejętności związane z wykorzystaniem komputera w zakresie działań takich jak: 

programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie baz danych itp. 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą do respondentów deklarujących korzystanie 

z komputera. Liczba ankietowanych deklarujących posiadanie umiejętności 

programowania, tworzenia stron internetowych lub baz danych wyniosła 371 osób.  

Tabela 10 Średnia ocena umiejetności respondentów związana z programowaniem, tworzeniem stron www oraz tworzeniem baz danych  

 programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie baz danych 

Łącznie 371 

Średnia dla obszaru 17,22% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2155 

Blisko 83% badanej populacji nie posiada specjalistycznych umiejętności związanych z 

korzystaniem z komputera, takich jak programowanie, tworzenie stron www czy też 

tworzenie baz danych. Populacja osób posiadających wskazane umiejętności kształtuje 

się na poziomie 17,22% badanych  

Tabela 11 Struktura umiejetności respondentów związanych z programowaniem, tworzeniem stron www oraz tworzeniem baz danych 
w miastach i grupach miast województwa [%] 

programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie baz danych suma 

Aleksandrów Łódzki 75,00% 

Bełchatów 23,93% 

Brzeziny 14,29% 

Koluszki 11,76% 

Konstantynów Łódzki 4,17% 

Kutno 7,91% 
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programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie baz danych suma 

Łęczyca 14,29% 

Łowicz 2,22% 

Łódź 21,06% 

Opoczno 11,43% 

Ozorków 36,36% 

Pabianice 25,89% 

Piotrków Trybunalski 21,19% 

Radomsko 21,55% 

Sieradz 11,76% 

Skierniewice 7,79% 

Tomaszów Mazowiecki 20,95% 

Wieluń 14,29% 

Zduńska Wola 14,55% 

Zgierz 15,84% 

Grupa miast 0-5 tys. 29,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 9,09% 

Średnia dla obszaru 17,22% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2155 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na poszczególne zagadnienia: 

 w ośmiu miastach i jednej grupie miast umiejętności związane m.in. 

z programowaniem i tworzeniem baz danych są wyższe od średniej dla całego 

analizowanego obszaru (17,22%). W grupie miast z populacją o ponadprzeciętnych 

umiejętnościach znajduje się stolica województwa z odsetkiem na poziomie 21,06%, 

 dysponowanie specjalistycznymi umiejętnościami w zakresie obsługi komputera, 

kompetencji ICT jest wysokie w dużych miastach, w grupie miast sklasyfikowanej 

powyżej średniej znajdują się poza Łodzią m.in. Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, 

Bełchatów, Piotrków Trybunalski czy Radomsko.  

Tabela 12 Średni poziom umiejętności respondentów związanych z wykorzystaniem Internetu  

 
korzystają 
z Internetu 

nie korzystają 
z Internetu 

trudno powiedzieć   razem 

Łącznie 2128 732 240 3100 

Średnia dla obszaru 68,65% 23,61% 7,74% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=3100 

 

Umiejętności związane z wykorzystaniem Internetu: przeglądanie stron internetowych, 

wyszukiwanie informacji, wiadomości, poczta 

Poziom posiadania podstawowych umiejętności internetowych badany był wśród ogółu 

respondentów. Liczba respondentów deklarujących posiadanie podstawowych 
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umiejętności internetowych wyniosła 1 869 osób. Kolejnych 720 osób deklarowało brak 

takich umiejętności, a 11 nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.  

Tabela 13 Średnia liczba respondentów deklarujacych umiejętność przeglądania stron internetowych (wyszukiwanie informacji, 
wiadomości, poczta  

 przeglądanie stron internetowych (wyszukiwanie informacji, wiadomości, poczta) 

Łącznie 1869 

Średnia dla obszaru 87,83% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2128 

Niespełna 88% ankietowanych korzystających z Internetu, wykorzystuje w życiu 

codziennym Internet w formie rutynowych czynności takich jak przeglądanie stron www, 

wyszukiwanie informacji za pomocą przeglądarek internetowych oraz obsługa poczty 

elektronicznej.  

Tabela 14 Struktura respondentów deklarujacych posiadanie umiejętności przeglądania stron internetowych (wyszukiwanie informacji, 
wiadomości, poczta w miastach i grupach miast województwa łódzkiego  [%] 

przeglądanie stron internetowych 
 (wyszukiwanie informacji, wiadomości, poczta 

suma 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 

Bełchatów 95,69% 

Brzeziny 100,00% 

Głowno 96,88% 

Koluszki 100,00% 

Konstantynów Łódzki 50,00% 

Kutno 79,29% 

Łask 95,24% 

Łęczyca 100,00% 

Łowicz 97,87% 

Łódź 78,03% 

Opoczno 97,06% 

Ozorków 90,91% 

Pabianice 91,96% 

Piotrków Trybunalski 96,03% 

Radomsko 90,53% 

Rawa Mazowiecka 70,59% 

Sieradz 68,75% 

Skierniewice 83,02% 

Tomaszów Mazowiecki 98,10% 

Wieluń 98,81% 

Zduńska Wola 90,43% 

Zgierz 99,04% 

Grupa miast 0-5 tys. 82,89% 

Grupa miast 5-10 tys. 88,41% 

Średnia dla obszaru 87,83% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2128 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 
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 niższy od średniej (87,83%) udział respondentów przeglądających strony www 

został odnotowany w sześciu miastach oraz w jednej zdefiniowanej grupie miast. 

W tej grupie znalazła się stolica województwa oraz m.in. Kutno, 

 w siedemnastu miastach województwa udział respondentów przeglądających strony 

internetowe kształtował się na poziomie wyższym od 90%.  

Umiejętność korzystania przy pomocy Internetu z mediów społecznościowych 

Poziom umiejętności korzystania z mediów społecznościowych, badany był wśród ogółu 

korzystających z Internetu. Liczba respondentów deklarujących posiadanie umiejętności 

korzystania przy pomocy Internetu z mediów społecznościowych wyniosła 1 751 osób 

z 2 128 korzystających z Internetu.  

Tabela 15 Średnia liczba respondentów deklarujących posiadanie umiejętności korzystania z mediów społecznościowych [%] – w 
miastach i grupach miast województwa 

 korzystanie z portali społecznościowych 

Łącznie 1751 

Średnia dla obszaru 82,28% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2128 

Z zebranych informacji wynika, że ponad 3 na 4 respondentów (82,28%) korzysta przy 

pomocy Internetu z mediów społecznościowych. Odsetek jest nieznacznie niższy niż w 

przypadku osób deklarujących przeglądanie stron internetowych, niemniej należy uznać 

go za wysoki, szczególnie biorąc pod uwagę, iż portale społecznościowe to domena osób 

młodych. 

Tabela 16 Zróżnicowanie respondentów deklarujących posiadanie umiejętności korzystania z mediów społecznościowych w miastach 
i grupach miast województwa [%] 

korzystanie z portali społecznościowych suma 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 

Bełchatów 87,93% 

Brzeziny 100,00% 

Głowno 90,63% 

Koluszki 97,30% 

Konstantynów Łódzki 50,00% 

Kutno 72,14% 

Łask 85,71% 

Łęczyca 93,33% 

Łowicz 82,98% 

Łódź 72,64% 

Opoczno 88,24% 

Ozorków 90,91% 

Pabianice 92,86% 

Piotrków Trybunalski 94,70% 
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korzystanie z portali społecznościowych suma 

Radomsko 81,05% 

Rawa Mazowiecka 70,59% 

Sieradz 56,25% 

Skierniewice 71,70% 

Tomaszów Mazowiecki 97,14% 

Wieluń 91,67% 

Zduńska Wola 81,74% 

Zgierz 98,08% 

Grupa miast 0-5 tys. 77,63% 

Grupa miast 5-10 tys. 86,96% 

Średnia dla obszaru 82,28% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2128 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na poszczególne zagadnienia: 

 w ośmiu miastach i grupie miast najmniej licznych mamy do czynienia z niższym 

udziałem osób deklarujących korzystanie z mediów społecznościowych, niż ma to 

miejsce w przypadku średniej dla całego obszaru, 

 warto podkreślić, że w grupie o wskaźniku niższym od przeciętnego w zakresie 

korzystania z mediów społecznościowych znajduje się Łódź oraz ludne miasta 

województwa, takie jak Radomsko czy Zduńska Wola, 

 najwyższy odsetek korzystających z mediów społecznościowych odnotowano 

w Aleksandrowie Łódzkim i Brzezinach (100%), natomiast najniższy 

w Konstantynowie Łódzkim (50%) 

Umiejętności związane z wykorzystaniem Internetu w celach takich jak: zakupy, 

bankowość elektroniczna, składanie wniosków itp. 

Wykorzystywanie Internetu w celach takich jak zakupy, bankowość itp. badane było wśród 

ogółu respondentów. Liczba respondentów deklarujących wykorzystywanie Internetu 

w wyżej wymienionych celach z łącznej populacji korzystającej z Internetu wyniosła 1 689 

osób.   
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Tabela 17 Liczba respondentów deklarujacych posiadanie umiejętnosci korzystania z Internetu w celu realizacji  zakupów, bankowości 
elektronicznej, składanie wniosków itp. [%]  

 zakupy, bankowość elektroniczna, składanie wniosków itp 

Łącznie 1689 

Średnia dla obszaru 79,37% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2128 

Blisko 80% badanych deklaruje, że wykorzystuje Internet w celu dokonywania zakupów, 

w ramach bankowości elektronicznej, składania wniosków oraz działalności pokrewnej. 

Natomiast nieco ponad 20% nie korzysta ze wskazanych usług świadczonych i dostępnych 

w Internecie.  

Tabela 18 Struktura respondentów deklarujących wykorzystywanie Internetu do zakupów, bankowości elektronicznej, składania 
wniosków itp. [%] – w miastach i grupach miast województwa 

zakupy, bankowość elektroniczna, składanie wniosków itp. suma 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 

Bełchatów 92,24% 

Brzeziny 76,19% 

Głowno 50,00% 

Koluszki 89,19% 

Konstantynów Łódzki 50,00% 

Kutno 67,14% 

Łask 80,95% 

Łęczyca 100,00% 

Łowicz 80,85% 

Łódź 73,22% 

Opoczno 73,53% 

Ozorków 72,73% 

Pabianice 90,18% 

Piotrków Trybunalski 89,40% 

Radomsko 73,68% 

Rawa Mazowiecka 41,18% 

Sieradz 65,63% 

Skierniewice 74,21% 

Tomaszów Mazowiecki 98,10% 

Wieluń 83,33% 

Zduńska Wola 79,13% 

Zgierz 98,08% 

Grupa miast 0-5 tys. 72,37% 

Grupa miast 5-10 tys. 79,71% 

Średnia dla obszaru 79,37% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2128 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na  zagadnienia: 
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 w dwunastu miastach i jednej grupie miast poziom korzystania z podstawowych 

usług świadczonych przez Internet jest niższy od średniej, 

 najwyższy odsetek respondentów deklarujących korzystanie m.in. z opcji zakupów 

elektronicznych został odnotowany w Aleksandrowie Łódzkim i Łęczycy, a najniższy 

w Rawie Mazowieckiej. 

Umiejętności związane z wykorzystaniem Internetu w celach takich jak praca przez Internet 

(telepraca) 

Umiejętność wykorzystania Internetu w celu działań takich jak telepraca badana była wśród 

ogółu respondentów deklarujących korzystanie z Internetu. Liczba respondentów 

deklarujących taki sposób wykorzystania Internetu wyniosła 840 osób.  

Tabela 19 Liczba respondentów deklarujących wykorzystanie Internetu do pracy zdalnej (telepracy) [%] 

 praca przez Internet (telepraca) 

Łącznie 840 

Średnia dla obszaru 39,47% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2128 

Blisko 40% respondentów deklaruje, że wykorzystuje Internet do tzw. telepracy  

– polegającej na wykonywaniu pracy zdalnej przy wykorzystaniu sieci www.  

Tabela 20 Struktura respondentów deklarujących wykorzystanie Internetu do pracy (w tym telepracy) w miastach i grupach miast 
województwa [%] 

praca przez Internet (telepraca) suma 

Aleksandrów Łódzki 62,50% 

Bełchatów 70,69% 

Brzeziny 71,43% 

Koluszki 83,78% 

Konstantynów Łódzki 12,50% 

Kutno 12,86% 

Łęczyca 60,00% 

Łowicz 6,38% 

Łódź 42,00% 

Opoczno 17,65% 

Ozorków 9,09% 

Pabianice 43,75% 

Piotrków Trybunalski 47,02% 

Radomsko 31,58% 

Rawa Mazowiecka 11,76% 

Sieradz 31,25% 

Skierniewice 13,84% 

Tomaszów Mazowiecki 78,10% 
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praca przez Internet (telepraca) suma 

Wieluń 36,90% 

Zduńska Wola 38,26% 

Zgierz 63,46% 

Grupa miast 0-5 tys. 36,84% 

Grupa miast 5-10 tys. 23,19% 

Średnia dla obszaru 39,47% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 2128 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 znajomość i wykonywanie telepracy (przez Internet) jest narzędziem 

najpopularniejszym w następujących miastach województwa łódzkiego – Koluszki 

(83,78%), Tomaszów Mazowiecki (78,10%), Brzeziny (71,43%) i Bełchatów (70,69%), 

 w jedenastu miastach i dwóch grupach miast województwa deklarowane przez 

respondentów wykorzystanie Internetu do tzw. telepracy jest niższe od średniej.  
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II 1.1.3. Jaki jest poziom umiejętności językowych mieszkańców miast  

W zakresie zróżnicowania miast pod względem umiejętności językowych, 

w przedmiotowym rozdziale zaprezentowane zostały następujące wskaźniki: 

 odsetek osób znających jakikolwiek język obcy, 

 odsetek osób potrafiących swobodnie porozumiewać się w języku angielskim, 

 odsetek osób potrafiących swobodnie porozumiewać się w języku niemieckim, 

 odsetek osób potrafiących swobodnie porozumiewać się w języku rosyjskim, 

 odsetek osób potrafiących swobodnie porozumiewać się w innych językach obcych. 

Wszystkie prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się do ogółu respondentów 

biorących udział w badaniu, tj. 3 100 osób.  

Odsetek osób znających jakikolwiek język obcy 

Umiejętność posługiwania się jakimkolwiek językiem obcym zadeklarowało łącznie 1 866 

osób, co stanowi niemal 61% ogółu osób biorących udział w badaniu.  

Tabela 21 Liczba respondentów, którzy znają jakikolwiek język obcy 

 osoby znające jakikolwiek  język obcy 

Łącznie 1866 

Średnia dla obszaru 60,19% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=3100 

Tabela 22 Struktura respondentów ze względu na znajomosć jakiegkokolwiek języka obcego w miastach i grupach miast województwa 
[%] 

nie znam żadnego języka obcego suma 

Aleksandrów Łódzki 30,30% 

Bełchatów 67,52% 

Brzeziny 61,54% 

Głowno 36,11% 

Koluszki 53,13% 

Konstantynów Łódzki 54,39% 

Kutno 47,83% 

Łask 38,30% 

Łęczyca 78,95% 

Łowicz 70,59% 

Łódź 59,49% 

Opoczno 54,17% 

Ozorków 68,75% 

Pabianice 73,76% 

Piotrków Trybunalski 64,15% 

Radomsko 59,09% 

Rawa Mazowiecka 85,37% 

Sieradz 71,15% 

Skierniewice 69,31% 

Tomaszów Mazowiecki 56,62% 
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nie znam żadnego języka obcego suma 

Wieluń 65,69% 

Zduńska Wola 60,00% 

Zgierz 64,18% 

Grupa miast 0-5 tys. 60,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 47,41% 

Średnia dla obszaru 60,19% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 3100 

W zakresie kwestii zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 średnio 60,19% respondentów z miast województwa łódzkiego zna jakikolwiek język 

obcy, 

 niższa od przeciętnej znajomość jakiegokolwiek języka obcego została odnotowana 

w jedenastu miastach i dwóch grupach miast. We wskazanej kategorii znalazła się 

m.in. Łódź – wskaźnik na poziomie 59,49%,Tomaszów Mazowiecki (56,62%) oraz 

mniej ludne miejscowości skupione w grupach miast, 

 wśród dużych miast warto zwrócić uwagę, że 73,76% ankietowanych z Pabianic 

deklaruje znajomość jakiegokolwiek języka obcego. 

Odsetek osób potrafiących swobodnie porozumiewać się w języku angielskim. 

Umiejętność posługiwania językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną 

komunikację zadeklarowało łącznie 1 306 osób, jest to niemal 70% ogółu osób 

deklarujących znajomość języków obcych w badanych miastach. Zgromadzone dane 

pozwalają stwierdzić, iż język angielski to najpopularniejszy/najpowszechniej znany język 

obcy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego.  

Tabela 23 Liczba respondentów deklarujących umiejetność swobodne porozumiewania się w jezyku angielskim 

 osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w języku angielskim 

Łącznie 1306 

Średnia dla obszaru 69,99% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=1866 

Tabela 24 Zróżnicowanie respondentów ze względu na deklarowaną umiejętność swobodengo porozumiewania się w języku angielskim 
w miastach i grupach miast województwa [%] 

osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w języku angielskim suma 

Aleksandrów Łódzki 70,00% 

Bełchatów 61,32% 

Brzeziny 75,00% 

Głowno 92,31% 

Koluszki 52,94% 

Konstantynów Łódzki 80,65% 

Kutno 72,73% 
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osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w języku angielskim suma 

Łask 16,67% 

Łęczyca 80,00% 

Łowicz 88,89% 

Łódź 69,61% 

Opoczno 61,54% 

Ozorków 81,82% 

Pabianice 69,23% 

Piotrków Trybunalski 70,59% 

Radomsko 62,64% 

Rawa Mazowiecka 94,29% 

Sieradz 56,76% 

Skierniewice 66,43% 

Tomaszów Mazowiecki 85,71% 

Wieluń 79,10% 

Zduńska Wola 65,43% 

Zgierz 80,23% 

Grupa miast 0-5 tys. 57,97% 

Grupa miast 5-10 tys. 73,44% 

Średnia dla obszaru 69,99% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n= 1866 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na poszczególne zagadnienia: 

 przeciętnie 69,99% ankietowanych mieszkańców miast województwa łódzkiego 

posiadających umiejętności językowe, deklaruje umiejętność swobodnego 

porozumiewania się w języku angielskim, 

 w trzynastu miastach odnotowano poziom porozumiewania się w języku angielskim 

wyższy od przeciętnego, w tej grupie na pierwszym miejscu plasuje się Rawa 

Mazowiecka (94,29%), 

 kompetencje językowe w odniesieniu do Łodzi są nieco niższe od przeciętnej,  

69,61% deklaruje swobodną znajomość języka angielskiego. Poza Łodzią w grupie 

o niższym odsetku dominują mniejsze ośrodki miejskie, z ludniejszych miast 

województwa można wskazać jeszcze Zduńską Wolę, Pabianice i Radomsko.  
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Odsetek osób potrafiących swobodnie porozumiewać się w języku niemieckim 

Umiejętność posługiwania językiem niemieckim w stopniu umożliwiającym swobodną 

komunikację zadeklarowały łącznie 462 osoby, czyli niemal co 4 osoba deklarująca 

znajomość języków obcych. Język niemiecki jest drugim w kolejności najpowszechniej 

znanym językiem obcym wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego.  

Tabela 25 Średnia liczba respondentów deklarujących umiejetność swobodengo porozumiewania się w jezyku niemieckim 

 osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w języku niemieckim 

Łącznie 465 

Średnia dla obszaru 24,92% 

Źródło: badanie CATI, n=1866 
 
Tabela 26 Zróżnicowanie respondentów ze względu na deklarowaną umiejetność swobodnego porozumiewania się w jezyku niemieckim  
[%] – w miastach i grupach miast województwa 

osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w języku niemieckim suma 

Aleksandrów Łódzki 60,00% 

Bełchatów 29,25% 

Brzeziny 43,75% 

Koluszki 32,35% 

Konstantynów Łódzki 45,16% 

Kutno 23,23% 

Łask 33,33% 

Łęczyca 26,67% 

Łowicz 13,89% 

Łódź 27,37% 

Opoczno 3,85% 

Ozorków 45,45% 

Pabianice 18,27% 

Piotrków Trybunalski 27,21% 

Radomsko 28,57% 

Rawa Mazowiecka 8,57% 

Sieradz 35,14% 

Skierniewice 17,86% 

Tomaszów Mazowiecki 28,57% 

Wieluń 16,42% 

Zduńska Wola 23,46% 

Zgierz 11,63% 

Grupa miast 0-5 tys. 36,23% 

Grupa miast 5-10 tys. 23,44% 

Średnia dla obszaru 24,92% 

Źródło: badanie CATI, n=1866 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 średnio wśród badanej populacji zamieszkującej miasta województwa łódzkiego 

24,92% znających j. obce, deklaruje swobodną znajomość języka niemieckiego, 
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 najwyższy odsetek mieszkańców znających język niemiecki zamieszkuje Ozorków 

i wynosi 35,71%, natomiast najniższy odnotowano w Opocznie i Głownie. 

Odsetek osób potrafiących swobodnie porozumiewać się w języku rosyjskim 

Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim w stopniu umożliwiającym swobodną 

komunikację zadeklarowało łącznie 371 osób, czyli blisko co 5. osoba deklarująca 

znajomość języków obcych. Język rosyjski jest trzecim w kolejności najpowszechniej 

znanym językiem obcym wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego.  

Tabela 27 Liczba respondentów ze względu na deklarowaną umiejetność swobodnego porozumiewania się w jezyku rosyjskim 

 osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w języku rosyjskim 

Łącznie 366 

Średnia dla obszaru 19,61% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=1866 

Tabela 28 Zróżnicowanie respondentów ze względu na deklarowaną umiejetność swobodnego porozumiewania się w jezyku rosyjskim 
[%] – w miastach i grupach miast województwa 

osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w języku rosyjskim suma 

Aleksandrów Łódzki 30,00% 

Bełchatów 13,21% 

Brzeziny 6,25% 

Głowno 7,69% 

Koluszki 35,29% 

Konstantynów Łódzki 19,35% 

Kutno 21,21% 

Łask 61,11% 

Łęczyca 6,67% 

Łowicz 16,67% 

Łódź 19,18% 

Opoczno 50,00% 

Ozorków 27,27% 

Pabianice 17,31% 

Piotrków Trybunalski 14,71% 

Radomsko 12,09% 

Rawa Mazowiecka 11,43% 

Sieradz 40,54% 

Skierniewice 28,57% 

Tomaszów Mazowiecki 2,60% 

Wieluń 10,45% 

Zduńska Wola 24,69% 

Zgierz 17,44% 

Grupa miast 0-5 tys. 24,64% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,00% 

Średnia dla obszaru 19,61% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=1866 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 
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 w większości ponadprzeciętną znajomość języka rosyjskiego deklarują mieszkańcy 

mniejszych ośrodków, niemniej w tym kontekście warto zwrócić uwagę na wskaźnik 

Pabianic (17,31%) oraz Skierniewic (28,57%). 

 znajomość języka rosyjskiego wśród mieszkańców Łodzi kształtuje się na poziomie 

zbliżonym do średniej i wynosi 19,18% wszystkich znających j. obce. 

Odsetek osób potrafiących swobodnie porozumiewać się w innych językach obcych. 

Umiejętność posługiwania się innym językiem obcym, (w stopniu umożliwiającym 

swobodną komunikację), niż wskazane powyżej języki angielski, niemiecki i rosyjski, 

zadeklarowało zaledwie 40 osób spośród ogółu badanych (n=1866). Wśród 

najpopularniejszych języków obcych znalazły się język francuski, włoski i hiszpański, 

którymi to łącznie w sposób swobodny posługuje się 29 respondentów - około 1% ogółu 

badanych.  

Tabela 29 Liczba respondentów ze względu na deklarowaną umiejętność swobodnego porozumiewania się w innych językach obcych 

 osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w innych językach obcych 

Łącznie 40 

Średnia dla obszaru 2,14% 

Źródło: badanie CATI, n=1866 

Tabela 30 Odsetek osób deklarujących znajomość innych języków [%] 

osoby potrafiące swobodnie porozumiewać się w innych językach obcych suma 

Bełchatów 2,83% 

Brzeziny 6,25% 

Koluszki 2,94% 

Kutno 4,04% 

Łęczyca 6,67% 

Łódź 3,02% 

Ozorków 9,09% 

Pabianice 1,92% 

Piotrków Trybunalski 1,47% 

Radomsko 5,49% 

Zduńska Wola 2,47% 

Zgierz 1,16% 

Grupa miast 0-5 tys. 1,45% 

Grupa miast 5-10 tys. 3,13% 

Średnia dla obszaru 2,14% 

Źródło: badanie CATI, n=1866 
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II 1.1.4. Jaki jest poziom zagrożenia wykluczeniem cyfrowym wśród osób 

bezrobotnych, emerytów oraz pozostałych osób?  

W zakresie zróżnicowania miast pod względem zagrożenia wykluczeniem cyfrowym wśród 

osób bezrobotnych, emerytów oraz pozostałych osób, w przedmiotowym rozdziale 

zaprezentowane zostały następujące wskaźniki: 

 odsetek osób nie korzystających z komputera oraz z Internetu z uwzględnieniem ich 

statusu na rynku pracy, 

 odsetek osób nie korzystających z komputera oraz z Internetu z uwzględnieniem ich 

wykształcenia, 

 odsetek osób nie korzystających z Internetu, ale korzystających z komputera, 

z uwzględnieniem ich statusu na rynku pracy, 

 odsetek osób nie korzystających z Internetu, ale korzystających z komputera 

z uwzględnieniem ich wykształcenia. 

 

Odsetek osób nie korzystających z komputera oraz z Internetu z uwzględnieniem ich 

statusu na rynku pracy 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się do respondentów deklarujących, iż nie 

korzystają z komputera oraz z Internetu. Łączna liczba ankietowanych niekorzystających 

z komputera oraz Internetu wyniosła 644 osób - blisko 21% ogółu osób biorących udział 

w badaniu.  
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Tabela 31 Zróżnicowanie populacji osób nie korzystających z komputera oraz z Interentu ze względu na status na rynku pracy – średnia dla miast obszaru [%] 

 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby 
zatrudnione/ 
pracownik 
(umowa o 

pracę) 

pozostali 

praca bez etatu 
(umowa 
zlecenie, 
umowa o 

dzieło) 

pracownicy 
służb munduro 

wych 

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie 
i studenci 

razem 

Średnia dla 
obszaru 

4,04% 60,87% 19,57% 0,93% 4,19% 0,31% 4,19% 1,40% 4,50% 100 % 

Liczebność 26 392 126 6 27 2 27 9 29 644 

Źródło: badanie CATI, n=644 

Główną grupą wykluczoną cyfrowo, deklarującą, że nie korzysta z komputera – są emeryci i renciści, stanowiący 60,87%. Nieco ponad 

4% stanowi grupa uczniów i studentów oraz bezrobotnych. Dodatkowo około 1/3 nie korzystających to osoby wpisujące się w kategorię 

osób aktywnych zawodowo, do której zalicza się osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, 

przedsiębiorców, pracowników służb mundurowych oraz rolników.  

Tabela 32 Zróżnicowanie populacji osób w ogóle nie korzystających z komputera ze względu na status na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%]  

 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby zatrudnione/ 
pracownik (umowa o 

pracę) 
pozostali 

praca bez etatu 
(umowa 
zlecenie, 

umowa o dzieło) 

pracownicy 
służb munduro 

wych 

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie i 

studenci 

Aleksandrów Łódzki 13,33% 73,33% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 68,57% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 3,70% 88,89% 0,00% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 2,86% 74,29% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 

Łask 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 7,19% 35,95% 26,14% 0,65% 10,46% 1,31% 12,42% 0,65% 5,23% 

Opoczno 0,00% 91,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 
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 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby zatrudnione/ 
pracownik (umowa o 

pracę) 
pozostali 

praca bez etatu 
(umowa 
zlecenie, 

umowa o dzieło) 

pracownicy 
służb munduro 

wych 

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie i 

studenci 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 87,50% 4,17% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 7,02% 63,16% 28,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 

Radomsko 4,00% 20,00% 36,00% 8,00% 8,00% 0,00% 16,00% 0,00% 8,00% 

Rawa Mazowiecka 5,00% 0,00% 70,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

Sieradz 0,00% 35,29% 29,41% 5,88% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 23,53% 

Skierniewice 5,41% 54,05% 27,03% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 10,81% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 95,83% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 86,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 

Zduńska Wola 0,00% 52,63% 15,79% 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 26,32% 0,00% 

Zgierz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 8,82% 52,94% 20,59% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 11,76% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 82,76% 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,34% 

Średnia dla obszaru 4,04% 60,87% 19,57% 0,93% 4,19% 0,31% 4,19% 1,40% 4,50% 

Źródło: badanie CATI, n=644 
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W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 najsilniej identyfikowane wykluczenie cyfrowe wśród emerytów i rencistów 

odnotowano w Brzezinach, Głownie, Łasku, Łasku, Ozorkowie i Zgierzu, 

 wykluczenie niższe od średniego w grupie emerytów zidentyfikowano w siedmiu 

miastach i grupie miast najmniejszych, w tej kategorii znajduje się również Łódź 

z odsetkiem na poziomie 35,95%, 

 wyższe od przeciętnego wykluczenie cyfrowe uczniów i studentów odnotowano 

w sześciu miastach i obu grupach miast najmniej ludnych. W tej kategorii znajduje 

się również stolica województwa ze wskaźnikiem 5,23%. 

 

Odsetek osób nie korzystających z komputera oraz z Internetu z uwzględnieniem ich 

wykształcenia 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, 

iż nie korzystają z komputera i Internetu. Łączna liczba ankietowanych w tym zakresie 

wyniosła 644 osoby.
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Tabela 33 Zróżnicowanie populacji osób w ogóle nie korzystających z komputera oraz z Internetu ze względu na deklarowany poziom wyształcenia – średnia dla miast obszaru [%] 

 
brak wykształcenia/ 

niepełne 
podstawowe 

podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne 
średnie 

ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zas.  
zawodowe 

razem 

Średnia dla obszaru 1,86% 16,77% 2,95% 11,96% 16,46% 13,51% 36,49% 100% 

Liczebność 12 108 19 77 106 87 235 644 

ródło: badanie CATI, n=644 

W najwyższym stopniu zjawisko wykluczenia cyfrowego – nie korzystania z komputera odnosi się do osób z deklarowanym 

wykształceniem zasadniczym zawodowym (36,49%) i w drugiej kolejności do osób z wykształceniem średnim zawodowym i podstawowym 

lub gimnazjalnym.  

Tabela 34 Zróżnicowanie populacji osób w ogóle nie korzystających z komputera ani z Internetu ze względu na poziom wykształcenia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 
brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne średnie ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 6,67% 0,00% 6,67% 46,67% 0,00% 40,00% 

Bełchatów 0,00% 2,86% 0,00% 14,29% 20,00% 14,29% 48,57% 

Brzeziny 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 59,26% 0,00% 3,70% 7,41% 0,00% 29,63% 

Kutno 0,00% 37,14% 2,86% 11,43% 20,00% 0,00% 28,57% 

Łask 7,69% 42,31% 0,00% 15,38% 0,00% 7,69% 26,92% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 1,31% 10,46% 10,46% 11,11% 20,26% 15,69% 30,72% 

Opoczno 0,00% 8,33% 0,00% 25,00% 33,33% 0,00% 33,33% 

Ozorków 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 

Pabianice 4,17% 0,00% 0,00% 16,67% 20,83% 0,00% 58,33% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 1,75% 0,00% 1,75% 19,30% 28,07% 49,12% 

Radomsko 0,00% 8,00% 8,00% 24,00% 8,00% 32,00% 20,00% 
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brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne średnie ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 15,00% 60,00% 5,00% 

Sieradz 0,00% 17,65% 0,00% 29,41% 41,18% 5,88% 5,88% 

Skierniewice 0,00% 10,81% 0,00% 16,22% 10,81% 18,92% 43,24% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 8,33% 0,00% 4,17% 8,33% 0,00% 79,17% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 13,33% 73,33% 

Zduńska Wola 0,00% 21,05% 0,00% 10,53% 10,53% 5,26% 52,63% 

Zgierz 0,00% 4,00% 0,00% 8,00% 24,00% 0,00% 64,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 11,76% 32,35% 0,00% 17,65% 11,76% 17,65% 8,82% 

Grupa miast 5-10 tys. 6,90% 51,72% 0,00% 3,45% 0,00% 3,45% 34,48% 

Średnia dla obszaru 1,86% 16,77% 2,95% 11,96% 16,46% 13,51% 36,49% 

Źródło: badanie CATI, n=644 
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W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 wykluczenie cyfrowe osób z wykształceniem wyższym na poziomie 

ponadprzeciętnym odnotowano w ośmiu miastach i jednej grupie miast. W tej 

kategorii znajduje się m.in. Łódź (15,69%), Bełchatów (14,29%), Piotrków 

Trybunalski (28,07%), 

 wyższy poziom wykluczenia cyfrowego w grupie osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym odnotowano w Tomaszowie Mazowieckim, Wieluniu, 

Zgierzu, Pabianicach, Zduńskiej Woli, Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie 

Skierniewicach oraz Aleksandrowie Łódzkim. Wskaźnik dla Łodzi wynosi 30,72% 

i jest korzystniejszy od średniej dla całego obszaru, 

 wykluczenie cyfrowe w populacji osób bez wykształcenia lub z wykształceniem 

gimnazjalnym przeciętnie kształtuje się na poziomie 1,86%, dla Łodzi ten wskaźnik 

jest niższy i wynosi 1,31%. 

 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 

 

 

 

51 

Odsetek osób nie korzystających z Internetu, ale korzystających z komputera, z uwzględnieniem ich statusu na rynku pracy 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, iż nie korzystają z Internetu ale korzystają 

z komputera. W tej kategorii znajduje się tylko 2,7% badanej populacji. W liczbach bezwzględnych omawianą populację stanowiły 84 

osoby.  

Tabela 35 Zróżnicowanie populacji osób w ogóle nie korzystających z Internetu, ale korzystających z komputera, ze względu na status na rynku pracy – średnia dla miast obszaru [%] 

 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby 
zatrudnione/ 
pracownik 

(umowa o pracę) 

pozostali 
praca bez etatu 

(umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

pracownicy 
służb munduro 

wych 

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie 
i studenci 

razem 

Średnia dla 
obszaru 

9,52% 11,90% 29,76% 3,57% 20,24% 1,19% 14,29% 0% 9,52% 100 

Liczebność 8 10 25 3 17 1 12 0 8 84 

Źródło: badanie CATI, n=84 

Dominującą grupą nie korzystającą z Internetu, ale korzystającą z komputera, z uwzględnieniem statusu na rynku pracy, są osoby 

zatrudnione na umowę o pracę – 29,76%.  

Tabela 36 Zróżnicowanie populacji osób w ogóle nie korzystających z Internetu, ale korzystających z komputera ze względu na status na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby zatrudnione/ 
pracownik (umowa o 

pracę) 
pozostali 

praca bez etatu 
(umowa 

zlecenie, umowa 
o dzieło) 

pracownicy 
służb munduro 

wych 

przedsiębiorcy 
– własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie 
i studenci 

Bełchatów 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 10,00% 60,00% 0,00% 20,00% 0,00% 10,00% 0% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Łódź 0,00% 14,29% 19,05% 9,52% 38,10% 4,76% 9,52% 0% 4,76% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Pabianice 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 50,00% 

Radomsko 20,00% 10,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 26,67% 0% 3,33% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 25,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 66,67% 
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 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby zatrudnione/ 
pracownik (umowa o 

pracę) 
pozostali 

praca bez etatu 
(umowa 

zlecenie, umowa 
o dzieło) 

pracownicy 
służb munduro 

wych 

przedsiębiorcy 
– własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie 
i studenci 

Skierniewice 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 100,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 100,00% 

Zgierz 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Średnia dla obszaru 9,52% 11,90% 29,76% 3,57% 20,24% 1,19% 14,29% 0% 9,52% 

Źródło: badanie CATI, n=84 
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Odsetek osób nie korzystających z Internetu, ale korzystających z komputera, 

z uwzględnieniem ich wykształcenia 

Blisko 1/3 respondentów omawianej kategorii to osoby z wykształceniem średnim 

zawodowym.  

Tabela 37 Zróżnicowanie populacji osób w ogóle nie korzystających z Internetu, ale korzystających z komputera, ze względu 
na deklarowany poziom wyształcenia – średnia dla miast obszaru [%] 

 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne 
średnie 

ogólnokszta
łcące 

średnie 
zawodowe 

wyższe 
zasadnicze 
zawodowe 

razem 

Średnia dla 
obszaru 

5,95% 10,71% 20,24% 32,14% 21,43% 9,52% 100% 

Liczebność 5 9 17 27 18 8 84 

Źródło: badanie CATI, n=84 

Tabela 38 Zróżnicowanie populacji osób w ogóle nie korzystających z Internetu, ale korzystających z komputera, ze względu 
na deklarowany poziom wyształcenia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne 
średnie 

ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Bełchatów 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 

Kutno 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 4,76% 4,76% 23,81% 33,33% 14,29% 19,05% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Radomsko 3,33% 6,67% 23,33% 46,67% 20,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 5,95% 10,71% 20,24% 32,14% 21,43% 9,52% 

 Źródło: badanie CATI, n=84 
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II 1.1.5. Kim są osoby korzystające z różnych form dokształcania – charakterystyka 

względem poziomu wykształcenia, statusu na rynku pracy, poziomu zakorzenienia, 

zadowolenia z dotychczasowego miejsca pracy 

W zakresie zróżnicowania miast pod względem uczestnictwa mieszkańców w różnych 

formach dokształcania, w przeciągu ostatnich 2 lat, w tym udziału/nauki na kolejnym 

poziomie edukacji, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych 

itp. w przedmiotowym rozdziale zaprezentowane zostały następujące wskaźniki:  

 odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem 

statusu na rynku pracy, 

 odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem 

poziomu wykształcenia, 

 odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem 

poziomu zakorzenienia, 

 odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem 

zadowolenia z dotychczasowego miejsca pracy. 

 

Odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem statusu na 

rynku pracy 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, 

iż uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat w różnych formach dokształcania. Łączna liczba 

ankietowanych uczestniczących w dokształcaniu wyniosła 730 osób - około 24% ogółu 

osób biorących udział w badaniu. Najliczniejszą grupę respondentów dokształcających się 

stanowiły osoby zatrudnione w formie umowy o pracę - 332 osoby. Kolejną pod względem 

liczności grupą byli uczniowie i studenci - łącznie 207 osób. Liczność pozostałych grup 

wynosiła od 65 (przedsiębiorcy) do 6 osób (emeryci i renciści). Grupą zawodową, której 

przedstawiciele w ogóle nie korzystali z oferty podnoszenia kwalifikacji w ciągu ostatnich 

2 lat, była grupa rolników.
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Tabela 39 Odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem statusu na rynku pracy [%] 

 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby 
zatrudnione 
/pracownik 
(umowa o 

pracę) 

pozostali 

praca bez 
etatu (umowa 

zlecenie, 
umowa o 

dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy
– własna 

działalność 
gospodarczą 

uczniowie 
i studenci 

rolnicy razem 

Średnia dla 
obszaru 

6,71% 0,82% 45,48% 2,74% 5,75% 1,23% 8,90% 28,36% 0,00% 100 % 

Liczebność 49 6 332 20 42 9 65 207 0 730 

Źródło: badanie CATI, n=730 

Najliczniejszą grupą deklarującą korzystanie z różnych form dokształcania w okresie minionych dwóch latach są osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę stanowiącą 45,48%. Drugą grupą w zestawieniu są uczniowie i studenci, średnio 28,36% z ogólnej liczby 

ankietowanych zdobywa wiedzę i umiejętności w ramach działań wpisujących się w tzw. edukację pozaformalną. Jednocześnie 

co dziesiąta osoba prowadząca działalność gospodarczą również korzysta z usług szkoleniowych czy też szerzej edukacyjnych. 

Symptomatyczny jest relatywnie niski odsetek bezrobotnych deklarujących dokształcanie – to zaledwie 6,71% oraz stosunkowo niewielki 

odsetek osób dokształcających się wśród osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych (5,75%) w odniesieniu do odsetka osób 

dokształcających się zatrudnionych w formie umowy o pracę. 

Tabela 40 Zróżnicowanie osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem statusu na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%]  

  bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby zatrudnione 
/pracownik (umowa 

o pracę) 
pozostali 

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy 
– własna 

działalność 
gospodarczą 

uczniowie 
i studenci 

rolnicy 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Bełchatów 6,12% 2,04% 67,35% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 10,20% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 18,18% 18,18% 18,18% 9,09% 9,09% 27,27% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 52,63% 0,00% 15,79% 0,00% 15,79% 15,79% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 8,33% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 
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  bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby zatrudnione 
/pracownik (umowa 

o pracę) 
pozostali 

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy 
– własna 

działalność 
gospodarczą 

uczniowie 
i studenci 

rolnicy 

Kutno 11,76% 0,00% 38,24% 5,88% 2,94% 0,00% 0,00% 41,18% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 37,50% 37,50% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łódź 7,04% 1,51% 35,18% 2,01% 11,56% 2,01% 10,55% 30,15% 0,00% 

Opoczno 0,00% 9,09% 72,73% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 8,33% 0,00% 62,50% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 20,83% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 5,08% 0,00% 55,93% 0,00% 1,69% 0,00% 3,39% 33,90% 0,00% 

Radomsko 2,44% 2,44% 43,90% 7,32% 4,88% 0,00% 24,39% 14,63% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 27,27% 0,00% 36,36% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 27,27% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,78% 0,00% 

Skierniewice 25,00% 0,00% 62,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 53,57% 0,00% 10,71% 3,57% 0,00% 32,14% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 44,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,56% 0,00% 

Zduńska Wola 10,94% 0,00% 43,75% 0,00% 1,56% 0,00% 4,69% 39,06% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 30,56% 11,11% 2,78% 0,00% 30,56% 25,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 6,06% 0,00% 60,61% 3,03% 6,06% 3,03% 9,09% 12,12% 0,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 11,11% 0,00% 37,04% 3,70% 0,00% 7,41% 0,00% 40,74% 0,00% 

Średnia dla obszaru 6,71% 0,82% 45,48% 2,74% 5,75% 1,23% 8,90% 28,36% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=730 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę na fakt iż wśród emerytów i rencistów wyższy od 

przeciętnej wskaźnik dokształcania odnotowano w Opocznie, Radomsku, Bełchatowie oraz Łodzi.
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Odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem poziomu 

wykształcenia 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, 

iż uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat w różnych formach dokształcania. Łączna liczba 

ankietowanych uczestniczących w dokształcaniu wyniosła 730 osób - około 24% ogółu 

osób biorących udział w badaniu. Najliczniejszą grupę respondentów dokształcających się 

stanowiły osoby z wykształceniem wyższym - 261 respondentów. Mniej liczne były grupy 

z wykształceniem średnim licealnym i zawodowym, kolejno 165 oraz 149 osób. Najrzadziej 

z dokształcania korzystały osoby z wykształceniem podstawowym (74), zawodowym (32), 

lub bez wykształcenia (1). 
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Tabela 41 Odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem poziomu wykształcenia. 

 
brak wykształcenia/ 

niepełne 
podstawowe 

podstawowe 
gimnazjalne 

policealne 
średnie 

ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

razem 

Średnia dla 
obszaru 

0,14% 10,14% 6,58% 22,60% 20,41% 35,75% 4,38% 100,00% 

Liczebność 1 74 48 165 149 261 32 730 

Źródło: badanie CATI, n=730 

Dominującą grupą deklarującą korzystanie z oferty związanej z dokształcaniem są osoby z wykształceniem wyższym – 35,75%. 

W kontekście posiadanego wykształcenia odsetek osób dokształcających się maleje się wraz z niższym poziomem wykształcenia. Tylko 

4,38% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym korzysta z różnych form dokształcania  

Tabela 42 Zróżnicowanie osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem deklarowanego poziomu wykształcenia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%]  

 
brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne średnie ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 8,16% 6,12% 12,24% 22,45% 46,94% 4,08% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 27,27% 36,36% 9,09% 27,27% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 5,26% 21,05% 21,05% 10,53% 42,11% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 8,33% 0,00% 16,67% 33,33% 41,67% 0,00% 

Kutno 0,00% 20,59% 5,88% 23,53% 17,65% 29,41% 2,94% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 62,50% 25,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,50% 9,55% 11,06% 23,12% 22,61% 25,13% 8,04% 

Opoczno 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 81,82% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 16,67% 0,00% 12,50% 20,83% 50,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 15,25% 5,08% 10,17% 11,86% 54,24% 3,39% 

Radomsko 0,00% 0,00% 2,44% 19,51% 26,83% 48,78% 2,44% 
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brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne średnie ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Rawa Mazowiecka 0,00% 18,18% 0,00% 9,09% 27,27% 36,36% 9,09% 

Sieradz 0,00% 11,11% 0,00% 88,89% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 20,83% 20,83% 54,17% 4,17% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 14,29% 0,00% 21,43% 21,43% 39,29% 3,57% 

Wieluń 0,00% 16,67% 0,00% 38,89% 11,11% 33,33% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 20,31% 7,81% 32,81% 14,06% 25,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 11,11% 2,78% 13,89% 11,11% 55,56% 5,56% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 3,03% 6,06% 18,18% 39,39% 27,27% 6,06% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 22,22% 11,11% 

Średnia dla obszaru 0,14% 10,14% 6,58% 22,60% 20,41% 35,75% 4,38% 

 Źródło: badanie CATI, n=730 
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Odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem poziomu 

zakorzenienia 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, 

iż uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat w różnych formach dokształcania. Łączna liczba 

ankietowanych uczestniczących w dokształcaniu wyniosła 730 osób - około 24% ogółu 

osób biorących udział w badaniu.  

Wśród grupy badanych korzystających z dokształcania znalazło się łącznie: 

 237 osób deklarujących, że są rdzennymi mieszkańcami danej gminy (czyli osób 

które wraz z rodziną mieszkają w danym mieście co najmniej od dwóch pokoleń),  

 359 rodowitych mieszkańców (czyli osób które wychowały się w danym mieście), 

 134 respondentów zaliczających się do grupy napływowej (czyli osób, które nie 

wychowały się w danym mieście). 

Tabela 43 Odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem poziomu zakorzenienia respondenta [%] 

 rdzenny mieszkaniec rodowity mieszkaniec przyjezdny mieszkaniec razem 

Średnia dla obszaru 32,47% 49,18% 18,36% 100,00% 

Liczebność 237 359 134 730 

 Źródło: badanie CATI, n=730 

Biorąc pod uwagę średnie dane dla miast województwa łódzkiego blisko połowa 

respondentów korzystająca z różnych form dokształcania to rodowici mieszkańcy - osoby 

które wychowały się w miastach, w których mieszkają. Kolejną grupę blisko 1/3 osób 

stanowią rdzenni mieszkańcy. 18,36% to populacja napływowa składająca się z 

przyjezdnych osób. 

Tabela 44 Zróżnicowanie osób korzystających z różnych form dokształcania z uwagi na zakorzenienie w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

 rdzenny mieszkaniec rodowity mieszkaniec 
przyjezdny 

mieszkaniec 

Aleksandrów Łódzki 60,00% 40,00% 0,00% 

Bełchatów 16,33% 36,73% 46,94% 

Brzeziny 54,55% 18,18% 27,27% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 31,58% 36,84% 31,58% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 41,67% 33,33% 

Kutno 35,29% 50,00% 14,71% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 12,50% 50,00% 37,50% 

Łowicz 50,00% 50,00% 0,00% 

Łódź 35,68% 46,23% 18,09% 

Opoczno 54,55% 36,36% 9,09% 

Ozorków 25,00% 75,00% 0,00% 

Pabianice 8,33% 75,00% 16,67% 
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 rdzenny mieszkaniec rodowity mieszkaniec 
przyjezdny 

mieszkaniec 

Piotrków Trybunalski 16,95% 59,32% 23,73% 

Radomsko 4,88% 73,17% 21,95% 

Rawa Mazowiecka 54,55% 45,45% 0,00% 

Sieradz 33,33% 66,67% 0,00% 

Skierniewice 20,83% 75,00% 4,17% 

Tomaszów Mazowiecki 64,29% 35,71% 0,00% 

Wieluń 55,56% 27,78% 16,67% 

Zduńska Wola 51,56% 45,31% 3,13% 

Zgierz 8,33% 63,89% 27,78% 

Grupa miast 5-10 tys. 48,48% 33,33% 18,18% 

Grupa miast 0-5 tys. 37,04% 48,15% 14,81% 

Średnia dla obszaru 32,47% 49,18% 18,36% 

 Źródło: badanie CATI, n=730 

W zakresie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 wyższy od przeciętnej wskaźnik dokształcania w populacji osób przyjezdnych 

odnotowano w ośmiu miastach, na czele z Bełchatowem (46,94%), 

 w trzynastu miastach i grupach miast odsetek osób deklarujących się jako rodzimi 

mieszkańcy korzysta z różnych form dokształcania w zakresie powyżej średniej dla 

całego obszaru. W tej grupie wyróżnia się Tomaszów Mazowiecki ze wskaźnikiem 

na poziomie 64,29%. 
 

 

Odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem zadowolenia 

z dotychczasowego miejsca pracy 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, 

iż uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat w różnych formach dokształcania. Łączna liczba 

ankietowanych, którzy pracują i jednocześnie uczestniczą w dokształcaniu wyniosła 448 

osoby, wśród których przeważały osoby średnio (207) lub bardzo zadowolone (206) 

z obecnego miejsca pracy. W analizie pominięto wypowiedzi osób, które nie potrafiły 

jednoznacznie określić stopnia zadowolenia z wykonywanej pracy, bądź niepracujące 

w ogóle (282).   
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Tabela 45 Odsetek osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem stopnia zadowolenia ze swojego aktualnego 
miejsca zatrudnienia [%] 

 
nie jestem 

zadowolony(na) 
jestem średnio 

zadowolony(na) 
jestem bardzo 

zadowolony(na) 
razem 

Średnia dla obszaru 7,81% 46,21% 45,98% 100,00% 

Liczebność 35 207 206 448 
 Źródło: badanie CATI, n=448 

Ponad 90% osób deklarujących dokształcanie w okresie ostatnich dwóch lat jest średnio 

lub bardzo zadowolona ze swojej obecnej pracy. Na podstawie tej zależności można 

wnioskować, że pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności ma bezpośredni 

związek z (co najmniej średnim) zadowoleniem z posiadanej pracy. Dodatkowo, niecałe 

8% ankietowanych, pomimo braku zadowolenia z pracy, podejmuje działania związane 

z dokształcaniem. 

Tabela 46 Zróżnicowanie osób korzystających z różnych form dokształcania z uwzględnieniem stopnia zadowolenia ze swojego 
aktualnego miejsca zatrudnienia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 
nie jestem 

zadowolony(na) 
jestem średnio 

zadowolony(na) 
jestem bardzo 

zadowolony(na) 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 

Bełchatów 5,00% 42,50% 52,50% 

Brzeziny 0,00% 83,33% 16,67% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 6,25% 43,75% 50,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 77,78% 22,22% 

Kutno 0,00% 64,29% 35,71% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 20,00% 80,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 16,10% 47,46% 36,44% 

Opoczno 0,00% 88,89% 11,11% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 

Pabianice 5,88% 17,65% 76,47% 

Piotrków Trybunalski 2,78% 13,89% 83,33% 

Radomsko 3,33% 70,00% 26,67% 

Rawa Mazowiecka 20,00% 20,00% 60,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 

Skierniewice 13,33% 26,67% 60,00% 

Tomaszów Mazowiecki 5,26% 36,84% 57,89% 

Wieluń 0,00% 75,00% 25,00% 

Zduńska Wola 3,13% 43,75% 53,13% 

Zgierz 0,00% 43,48% 56,52% 

Grupa miast 5-10 tys. 11,54% 61,54% 26,92% 

Grupa miast 0-5 tys. 8,33% 58,33% 33,33% 

Średnia dla obszaru 7,81% 46,21% 45,98% 

 Źródło: badanie CATI, n=448 

W zakresie kwestii zaprezentowanych w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę 

na poszczególne zagadnienia: 
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 w czternastu miastach odnotowano wyższy od przeciętnego wskaźnik osób 

dokształcających się i jednocześnie bardzo zadowolonych ze swojego miejsca 

zatrudnienia. Wartość osiągnięta przez Łódź kształtuje się na poziomie 36,44% i jest 

niższa od średniej dla całego obszaru w analizowanym zakresie o prawie 10 

punktów procentowych, 

 16,10% ankietowanych mieszkańców Łodzi pomimo braku zadowolenia ze swojej 

aktualnej pracy korzystało w ostatnich dwóch latach z różnych form dokształcania. 

Obok stolicy województwa ponadprzeciętny poziom w tym zakresie osiągnęły trzy 

miasta: Ozorków, Skierniewice i Rawa Mazowiecka oraz grupa miast w przedziale 

od 5 do 10 tys. mieszkańców, 

 warto zwrócić uwagę, że w jedenastu miastach żaden respondent deklarujący brak 

zadowolenia z wykonywanej pracy nie dokształcał się; ta sytuacja ogranicza 

możliwości przekwalifikowania, a co za tym idzie stanowi barierę w potencjalnej 

zmianie pracy.  

II 1.1.6 Kim są osoby planujące korzystanie z różnych form kształcenia, czy są 

to osoby które już z tych form korzystały? 

W zakresie zróżnicowania miast pod względem planów dotyczących uczestnictwa 

mieszkańców w różnych formach dokształcania w ciągu nadchodzących 2 lat, w tym 

udziału/nauki na kolejnym poziomie edukacji, studiach podyplomowych, kursach 

zawodowych, kursach językowych itp. w przedmiotowym rozdziale zaprezentowane 

zostały następujące wskaźniki:  

 odsetek osób planujących korzystać z różnych form dokształcania 

z uwzględnieniem statusu na rynku pracy, 

 odsetek osób planujących korzystać z różnych form dokształcania 

z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, 

 odsetek osób planujących korzystać z różnych form dokształcania 

z uwzględnieniem poziomu zakorzenienia, 

 odsetek osób planujących korzystać z różnych form dokształcania 

z uwzględnieniem zadowolenia z dotychczasowego miejsca pracy. 

 

Odsetek osób planujących korzystać z różnych form dokształcania z uwzględnieniem 

statusu na rynku pracy 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, 

iż planują uczestniczyć w ciągu najbliższych 2 lat w różnych formach dokształcania. Łączna 
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liczba ankietowanych planujących uczestnictwo w dokształcaniu wyniosła 623 osoby - 

około 20% ogółu osób biorących udział w badaniu. Spośród osób planujących udział 

w dokształcaniu, najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione na umowę o pracę - 234 

osoby. Drugą pod względem liczności grupą są osoby zaliczające się do kategorii uczniów 

i studentów - 203 osoby. Liczebność pozostałych grup zawiera się w przedziale 

od 56 (pracownicy zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych) do 6 osób (pracownicy 

służb mundurowych). Jednocześnie żadna osoba z grupy rolników nie zadeklarowała chęci 

udziału w kształceniu w ciągu najbliższych 2 lat.  
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Tabela 47 Odsetek osób planujących korzystanie z różnych form dokształcania z uwzględnieniem statusu na rynku pracy [%] 

 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę) 
pozostali 

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy– 
własna 

działalność 
gospodarczą 

uczniowie 
i studenci 

rolnicy razem 

Średnia dla obszaru 8,35% 1,44% 37,08% 3,21% 8,83% 0,96% 7,87% 32,26% 0,00% 100,00% 

Liczebność 52 9 231 20 55 6 49 201 0 623 

 Źródło: badanie CATI, n=623 

Najliczniejsza grupa osób deklarująca posiadanie planów związanych z dokształcaniem w perspektywie najbliższych dwóch lat to osoby 

zatrudnione na umowę o pracę – 37,08%. W drugiej kolejności należy zwrócić uwagę na populację uczniów i studentów, wśród której 

blisko 1/3 deklaruje chęci w zakresie zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętności. Udział grupy osób bezrobotnych jest nieco wyższy niż 

w przypadku pytania o zrealizowane działania doszkalające – różnica wynosi 1,69 punktu procentowego. 

Tabela 48 Zróżnicowanie respondentów planujących korzystanie  z różnych form dokształcania z uwzględnieniem statusu na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę) 
pozostali 

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy– 
własna 

działalność 
gospodarczą 

uczniowie 
i studenci 

rolnicy 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Bełchatów 11,76% 2,94% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,35% 2,94% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 33,33% 8,33% 0,00% 25,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 4,00% 60,00% 0,00% 12,00% 0,00% 12,00% 12,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 10,00% 0,00% 50,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 

Kutno 5,71% 0,00% 48,57% 0,00% 2,86% 0,00% 2,86% 40,00% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 0,00% 
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 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę) 
pozostali 

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy– 
własna 

działalność 
gospodarczą 

uczniowie 
i studenci 

rolnicy 

Łódź 9,14% 1,14% 33,14% 2,29% 12,57% 2,29% 8,00% 31,43% 0,00% 

Opoczno 0,00% 8,33% 58,33% 0,00% 16,67% 0,00% 8,33% 8,33% 0,00% 

Ozorków 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 57,14% 0,00% 

Pabianice 0,00% 4,17% 41,67% 12,50% 16,67% 0,00% 4,17% 20,83% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 11,90% 0,00% 42,86% 0,00% 2,38% 0,00% 0,00% 42,86% 0,00% 

Radomsko 2,94% 2,94% 41,18% 11,76% 5,88% 0,00% 17,65% 17,65% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Sieradz 7,14% 0,00% 14,29% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 71,43% 0,00% 

Skierniewice 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 4,35% 30,43% 0,00% 21,74% 0,00% 0,00% 43,48% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 29,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,59% 0,00% 

Zduńska Wola 15,79% 1,75% 31,58% 0,00% 3,51% 0,00% 5,26% 42,11% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 9,09% 0,00% 36,36% 36,36% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 12,00% 0,00% 40,00% 0,00% 16,00% 0,00% 8,00% 24,00% 0,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 17,39% 0,00% 30,43% 4,35% 0,00% 4,35% 0,00% 43,48% 0,00% 

Średnia dla obszaru 8,35% 1,44% 37,08% 3,21% 8,83% 0,96% 7,87% 32,26% 0,00% 

 Źródło: badanie CATI, n=623 
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Odsetek osób planujących korzystać z różnych form dokształcania z uwzględnieniem poziomu wykształcenia 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, iż planują uczestniczyć w ciągu najbliższych 

2 lat w różnych formach dokształcania. Łączna liczba ankietowanych planujących uczestnictwo w dokształcaniu wyniosła 623 osób - około 

20% ogółu osób biorących udział w badaniu. Spośród osób planujących udział w dokształcaniu, najliczniejszą grupę stanowią osoby 

z wykształceniem wyższym (193) oraz średnim ogólnokształcącym (167 osób).  

Tabela 49 Odsetek osób planujących korzystanie  z różnych form dokształcania z uwzględnieniem deklarowanego poziomu wykształcenia [%] 

 

brak 
wykształcenia/ 

niepełne 
podstawowe 

podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne 
średnie 

ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

razem 

Średnia dla obszaru 0,32% 11,08% 5,46% 26,48% 20,71% 30,98% 4,98% 100,00% 

Liczebność 2 69 34 165 129 193 31 623 

 Źródło: badanie CATI, n=623 

Dominującą grupą wśród planujących brać udział w różnych formach dokształcania są osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, 

stanowiącym 31%. Ponad ¼ ogólnej liczby osób, które planują w najbliższych dwóch latach udział w dokształcaniu, stanowią osoby 

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 

Tabela 50 Struktura respondentów planujących korzystanie z różnych form dokształcania z uwzględnieniem deklarowanego poziomu wykształcenia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 
brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne średnie ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 2,94% 17,65% 32,35% 35,29% 11,76% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 8,33% 33,33% 8,33% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 8,00% 16,00% 20,00% 8,00% 44,00% 4,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 40,00% 40,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 25,71% 5,71% 22,86% 14,29% 31,43% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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brak wykształcenia/ 

niepełne podstawowe 
podstawowe, 
gimnazjalne 

policealne średnie ogólnokształcące 
średnie 

zawodowe 
wyższe 

zasadnicze 
zawodowe 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 57,14% 28,57% 0,00% 

Łowicz 0,00% 14,29% 0,00% 42,86% 14,29% 28,57% 0,00% 

Łódź 0,57% 9,14% 8,00% 30,29% 20,57% 25,71% 5,71% 

Opoczno 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 8,33% 75,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 28,57% 14,29% 28,57% 0,00% 28,57% 0,00% 

Pabianice 0,00% 16,67% 0,00% 4,17% 29,17% 41,67% 8,33% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 19,05% 2,38% 14,29% 16,67% 45,24% 2,38% 

Radomsko 0,00% 0,00% 2,94% 20,59% 20,59% 50,00% 5,88% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 16,67% 8,33% 8,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Sieradz 0,00% 7,14% 0,00% 64,29% 14,29% 14,29% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 25,00% 41,67% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 4,35% 13,04% 0,00% 30,43% 26,09% 13,04% 13,04% 

Wieluń 0,00% 23,53% 0,00% 35,29% 11,76% 29,41% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 24,56% 5,26% 33,33% 14,04% 22,81% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 0,00% 27,27% 9,09% 54,55% 9,09% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 8,00% 12,00% 24,00% 32,00% 16,00% 8,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 34,78% 34,78% 13,04% 17,39% 

Średnia dla obszaru 0,32% 11,08% 5,46% 26,48% 20,71% 30,98% 4,98% 

 Źródło: badanie CATI, n=623 
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Odsetek osób planujących korzystać z różnych form dokształcania z uwzględnieniem 

poziomu zakorzenienia 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, 

iż planują uczestniczyć w ciągu najbliższych 2 lat w różnych formach dokształcania. Łączna 

liczba ankietowanych planujących uczestnictwo w dokształcaniu wyniosła 623 osób - około 

20% ogółu osób biorących udział w badaniu.  

Tabela 51 Odsetek osób planujących korzystanie z różnych form dokształcania z uwzględnieniem stopnia zakorzenienia respondentów 
[%] 

 rdzenny mieszkaniec 
rodowity 

mieszkaniec 
przyjezdny 

mieszkaniec 
razem 

Średnia dla obszaru 34,19% 46,39% 19,42% 100,00% 

Liczebność 213 289 121 623 

 Źródło: badanie CATI, n=623 

Wiodącą grupą wśród osób planujących dokształcanie się są osoby definiujące się 

w kategoriach rodzimych mieszkańców – takich, którzy wychowali się w mieście aktualnie 

przez nich zamieszkiwanym. Dodatkowo blisko 35% ankietowanych to osoby o rdzennym 

rodowodzie, które zamierzają korzystać z dokształcania w perspektywie najbliższych 

dwóch lat. Tylko blisko 20% zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i nabywaniem 

nowych umiejętności to osoby przyjezdne.  

Tabela 52 Przestrzenne zróżnicowanie respondentów planujących korzystanie z różnych form dokształcania z uwzględnieniem stopnia 
zakorzenienia respondentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 rdzenny mieszkaniec rodowity mieszkaniec 
przyjezdny 

mieszkaniec 

Aleksandrów Łódzki 60,00% 40,00% 0,00% 

Bełchatów 2,94% 29,41% 67,65% 

Brzeziny 66,67% 16,67% 16,67% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 36,00% 40,00% 24,00% 

Konstantynów Łódzki 30,00% 30,00% 40,00% 

Kutno 31,43% 54,29% 14,29% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 14,29% 57,14% 28,57% 

Łowicz 57,14% 42,86% 0,00% 

Łódź 37,71% 44,00% 18,29% 

Opoczno 50,00% 41,67% 8,33% 

Ozorków 28,57% 71,43% 0,00% 

Pabianice 16,67% 58,33% 25,00% 

Piotrków Trybunalski 19,05% 50,00% 30,95% 

Radomsko 5,88% 82,35% 11,76% 

Rawa Mazowiecka 58,33% 41,67% 0,00% 

Sieradz 42,86% 42,86% 14,29% 

Skierniewice 33,33% 66,67% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 47,83% 47,83% 4,35% 
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 rdzenny mieszkaniec rodowity mieszkaniec 
przyjezdny 

mieszkaniec 

Wieluń 58,82% 35,29% 5,88% 

Zduńska Wola 47,37% 49,12% 3,51% 

Zgierz 18,18% 54,55% 27,27% 

Grupa miast 5-10 tys. 36,00% 28,00% 36,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 39,13% 39,13% 21,74% 

Średnia dla obszaru 34,19% 46,39% 19,42% 

 Źródło: badanie CATI, n=623 

 

Odsetek osób planujących korzystać z różnych form dokształcania z uwzględnieniem 

zadowolenia z dotychczasowego miejsca pracy 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących, 

iż planują uczestniczyć w ciągu najbliższych 2 lat w różnych formach dokształcania. Łączna 

liczba ankietowanych, którzy pracują i jednocześnie planują uczestnictwo w dokształcaniu 

wyniosła 341 osób, wśród których przeważały osoby średnio (168) lub bardzo zadowolone 

(134) z obecnego miejsca pracy. W analizie pominięto wypowiedzi osób, które nie potrafiły 

jednoznacznie określić stopnia zadowolenia z wykonywanej pracy (267 osób), bądź nie 

pracowały wcale. 

Tabela 53 Odsetek osób planujących korzystanie z różnych form dokształcania z uwzględnieniem poziomu zadowolenia ze swojego 
aktualnego miejsca zatrudnienia [%] 

 
nie jestem 

zadowolony(na) 
jestem średnio 

zadowolony(na) 
jestem bardzo 

zadowolony(na) 
razem 

Średnia dla obszaru 11,44% 49,27% 39,30 100,00% 

Liczebność 39 168 134 341 

 Źródło: badanie CATI, n=341 

11,44% respondentów deklarujących brak zadowolenia ze swojej aktualnej pracy zamierza 

w najbliższych dwóch latach się dokształcić. Dla porównania tylko 7,81% ankietowanych 

znajdujących się w grupie niezadowolonych dokształcało się w przeszłości (w okresie 

dwóch lat wstecz). Dodatkowo mniejszy odsetek osób bardzo zadowolonych z pracy 

planuje dokształcanie w przyszłości, niż ma to miejsce w przypadku osób średnio 

zadowolonych. Świadczy to o tym, iż osoby zadowolone z pracy w mniejszym stopniu 

rozpatrują podjęcie działań związanych z dokształcaniem.  

Tabela 54 Zróżnicowanie respondentów planujących korzystanie z różnych form dokształcania z uwzględnieniem poziomu zadowolenia 
ze swojego aktualnego miejsca zatrudnienia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 
nie jestem 

zadowolony(na) 
jestem średnio 

zadowolony(na) 
jestem bardzo 

zadowolony(na) 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 

Bełchatów 7,14% 71,43% 21,43% 

Brzeziny 42,86% 42,86% 14,29% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 14,29% 33,33% 52,38% 
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nie jestem 

zadowolony(na) 
jestem średnio 

zadowolony(na) 
jestem bardzo 

zadowolony(na) 

Konstantynów Łódzki 0,00% 83,33% 16,67% 

Kutno 5,26% 57,89% 36,84% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 25,00% 75,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 16,33% 48,98% 34,69% 

Opoczno 10,00% 80,00% 10,00% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 

Pabianice 13,33% 20,00% 66,67% 

Piotrków Trybunalski 5,26% 15,79% 78,95% 

Radomsko 0,00% 54,55% 45,45% 

Rawa Mazowiecka 14,29% 42,86% 42,86% 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 100,00% 

Tomaszów Mazowiecki 16,67% 75,00% 8,33% 

Wieluń 0,00% 80,00% 20,00% 

Zduńska Wola 4,35% 47,83% 47,83% 

Zgierz 20,00% 80,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 18,75% 43,75% 37,50% 

Grupa miast 0-5 tys. 12,50% 50,00% 37,50% 

Średnia dla obszaru 11,44% 49,27% 39,30% 

 Źródło: badanie CATI, n=341 
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II 1.2 Zróżnicowanie ludności miast pod względem sytuacji dochodowej oraz sytuacji 

na rynku pracy 

Poziom zróżnicowania ludności miast pod względem sytuacji dochodowej oraz sytuacji 

na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego, zaprezentowany został 

w oparciu o analizę danych opracowanych pod kątem czterech pytań badawczych: 

 czy osoby pracujące i przedsiębiorcy to w większości rdzenni, rodowici, czy 

napływowi mieszkańcy? 

 jaki jest poziom zróżnicowania struktury ludności wg statusu na rynku pracy, 

w szczególności udział osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo? 

 jak jest oceniany dostęp do miejsc pracy w miastach? 

 jaki jest stopień zagrożenia ludności ubóstwem? Kim są osoby zagrożone 

ubóstwem – charakterystyka pod względem poziomu zakorzenienia, poziomu 

wykształcenia, oceny stanu zdrowia, statusu na rynku pracy. 

Powyższe pytania badawcze zostały przełożone na wskaźniki im dedykowane, które 

w kolejnych podrozdziałach zostały zaprezentowane w formie uśrednionej dla całego 

obszaru oraz w formie rankingów uwzględniających przestrzenne zróżnicowanie 

województwa. 

II 1.2.1. Czy osoby pracujące i przedsiębiorcy to w większości rdzenni, rodowici, 

czy napływowi mieszkańcy? 

W zakresie zróżnicowania miast pod względem pochodzenia osób pracujących 

i przedsiębiorców, w przedmiotowym rozdziale prezentowane są następujące wskaźniki: 

 odsetek rdzennych, rodowitych i napływowych mieszkańców badanego obszaru 

z uwzględnieniem ich statusu na rynku pracy, 

 odsetek rdzennych, rodowitych i napływowych mieszkańców badanego obszaru 

z uwzględnieniem miesięcznych dochodów netto na osobę. 
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Odsetek rdzennych, rodowitych i napływowych mieszkańców badanego obszaru z uwzględnieniem ich statusu na rynku pracy 

Rdzenni mieszkańcy - status na rynku pracy 

Prezentowane zestawienie odnosi się do respondentów deklarujących w badaniu CATI przynależność do grupy rdzennych 

mieszkańców. Przynależność do tej grupy zadeklarowały łącznie 1 224 osoby. Grupa ta stanowi blisko 40% ogółu wszystkich badanych. 

Najliczniejszą kategorię badanych pod względem statusu na rynku pracy stanowiła grupa emerytów i rencistów - 449 osób. Mniej liczną 

kategorią rdzennych mieszkańców, są osoby zatrudnione w formie umowy o pracę - razem 433 osób. Liczność pozostałych grup jest 

zdecydowanie niższa: około 28% ogółu rdzennych mieszkańców.   

Tabela 55 Odsetek rdzennych mieszkańców z uwzględnieniem statusu na rynku pracy [%] 

rdzenni mieszkańcy 

 bezrobotni  
emeryci i 
renciści  

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę)  
pozostali  

praca bez etatu 
(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło)  

pracownicy 
służb 

mundurowych  

przedsiębiorcy 
– własna 

działalność 
gospodarczą  

rolnicy  
uczniowie 
i studenci  

razem 

Średnia dla obszaru 6,37% 36,68% 35,38% 1,72% 5,07% 0,82% 5,64% 0,74% 7,60% 100,00% 

Liczebność 78 449 433 21 62 10 69 9 93 1224 

 Źródło: badanie CATI, n=1224 

Wśród rdzennych mieszkańców wiodącą grupę stanowią emeryci i renciści (36,68%) oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy pracę 

(35,38%). Istotna z perspektywy rozwoju gospodarczego grupa przedsiębiorców kształtuje się na poziomie 5,64% i stanowi mniej liczną 

grupę w porównaniu do populacji osób bezrobotnych o rdzennym rodowodzie (6,37%).  
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Tabela 56 Przestrzenne zróżnicowanie rdzennych mieszkańców z uwzględnieniem statusu na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rdzenni mieszkańcy 

 bezrobotni  
emeryci 
i renciści  

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę)  
pozostali  

praca bez etatu 
(umowa 

zlecenie, umowa 
o dzieło)  

pracownicy 
służb 

mundurowych  

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą  

rolnicy  
uczniowie 
i studenci  

Aleksandrów Łódzki 5,88% 41,18% 41,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 

Bełchatów 0,00% 44,68% 31,91% 2,13% 0,00% 0,00% 21,28% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 7,14% 0,00% 28,57% 21,43% 35,71% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 8,33% 0,00% 91,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 6,82% 25,00% 50,00% 0,00% 2,27% 4,55% 2,27% 0,00% 9,09% 

Grupa miast 0-5 tys. 14,29% 25,71% 40,00% 0,00% 2,86% 0,00% 2,86% 0,00% 14,29% 

Koluszki 4,17% 29,17% 29,17% 4,17% 16,67% 4,17% 8,33% 0,00% 4,17% 

Konstantynów Łódzki 14,29% 14,29% 64,29% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 4,76% 36,90% 38,10% 1,19% 7,14% 1,19% 2,38% 0,00% 8,33% 

Łask 11,54% 69,23% 19,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 6,67% 16,67% 70,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

Łódź 8,68% 29,26% 31,19% 1,93% 9,00% 1,29% 8,04% 0,32% 10,29% 

Opoczno 0,00% 57,89% 31,58% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Pabianice 0,00% 82,22% 11,11% 0,00% 2,22% 0,00% 2,22% 0,00% 2,22% 

Piotrków Trybunalski 2,94% 63,24% 19,12% 1,47% 0,00% 0,00% 5,88% 1,47% 5,88% 

Radomsko 6,25% 28,13% 50,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 

Rawa Mazowiecka 24,14% 10,34% 48,28% 0,00% 6,90% 0,00% 0,00% 6,90% 3,45% 

Sieradz 4,55% 45,45% 9,09% 4,55% 13,64% 0,00% 0,00% 0,00% 22,73% 

Skierniewice 7,25% 47,83% 43,48% 0,00% 0,00% 0,00% 1,45% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 1,22% 30,49% 40,24% 2,44% 3,66% 1,22% 14,63% 0,00% 6,10% 

Wieluń 8,06% 30,65% 43,55% 1,61% 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% 12,90% 

Zduńska Wola 4,00% 33,33% 30,67% 0,00% 2,67% 0,00% 4,00% 6,67% 18,67% 
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rdzenni mieszkańcy 

 bezrobotni  
emeryci 
i renciści  

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę)  
pozostali  

praca bez etatu 
(umowa 

zlecenie, umowa 
o dzieło)  

pracownicy 
służb 

mundurowych  

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą  

rolnicy  
uczniowie 
i studenci  

Zgierz 0,00% 62,79% 25,58% 4,65% 0,00% 0,00% 6,98% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 6,37% 36,68% 35,38% 1,72% 5,07% 0,82% 5,64% 0,74% 7,60% 

 Źródło: badanie CATI, n=1224 

Rodowici mieszkańcy - status na rynku pracy 

Do grupy rodowitych mieszkańców zalicza się łącznie 1 464 osób - 47% ogółu badanych. W grupie tej najliczniejszą kategorię stanowią 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - razem 582 osoby. Liczność pozostałych grup badanych jest zdecydowanie niższa 

i zawiera się w przedziale od 197 (kategoria emerytów i rencistów) do zaledwie 5 przedstawicieli służb mundurowych.  

Tabela 57 Odsetek rodowitych mieszkańców z uwzględnieniem statusu na rynku pracy [%] 

rodowici mieszkańcy 

 bezrobotni  
emeryci i 
renciści  

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę)  
pozostali  

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło)  

pracownicy 
służb 

mundurowych  

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą  

rolnicy  
uczniowie i 

studenci  
razem 

Średnia dla obszaru 12,36% 14,14% 41,05% 4,64% 7,79% 0,27% 8,27% 0,68% 10,79% 100,00% 

Liczebność 181 207 601 68 114 4 121 10 158 1464 

 Źródło: badanie CATI, n=1464 

Analogicznie jak w przypadku osób deklarujących się jako rdzenni mieszkańcy wiodącą grupę stanowią osoby zatrudnione na umowę 

o pracę – 41,05%. Populacja przedsiębiorców wśród rodowitych mieszkańców jest wyższa w stosunku do rdzennych mieszkańców 

o 2,63 punkty procentowe. Główną obserwowaną różnicą jest niski odsetek emerytów i rencistów, kształtujący się na poziomie 

 – 14,14%.  
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Tabela 58 Przestrzenne zróżnicowanie rodowitych mieszkańców z uwzględnieniem statusu na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rodowici mieszkańcy 

 bezrobotni  
emeryci 
i renciści  

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę)  
pozostali  

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło)  

pracownicy 
służb 

mundurowych  

Przedsiębiorcy 
 – własna 

działalność 
gospodarczą  

rolnicy  
uczniowie 
i studenci  

Aleksandrów Łódzki 10,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 

Bełchatów 16,67% 12,50% 37,50% 6,94% 2,78% 0,00% 16,67% 0,00% 6,94% 

Brzeziny 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 

Głowno 8,33% 20,83% 58,33% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 

Koluszki 4,17% 41,67% 25,00% 8,33% 4,17% 0,00% 4,17% 0,00% 12,50% 

Konstantynów Łódzki 10,53% 5,26% 52,63% 0,00% 10,53% 0,00% 10,53% 0,00% 10,53% 

Kutno 7,87% 24,72% 46,07% 2,25% 2,25% 0,00% 3,37% 1,12% 12,36% 

Łask 10,00% 85,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 15,38% 7,69% 46,15% 15,38% 7,69% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 

Łowicz 4,76% 14,29% 61,90% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 14,29% 

Łódź 12,97% 14,99% 35,16% 3,17% 14,70% 0,29% 8,93% 0,00% 9,80% 

Opoczno 0,00% 8,33% 41,67% 8,33% 16,67% 0,00% 8,33% 8,33% 8,33% 

Ozorków 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 22,22% 

Pabianice 10,59% 3,53% 54,12% 5,88% 7,06% 0,00% 14,12% 0,00% 4,71% 

Piotrków Trybunalski 14,29% 0,84% 41,18% 9,24% 5,88% 0,84% 13,45% 1,68% 12,61% 

Radomsko 8,16% 12,24% 44,90% 8,16% 7,14% 0,00% 10,20% 0,00% 9,18% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 45,45% 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 9,09% 27,27% 

Sieradz 9,09% 22,73% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 18,18% 

Skierniewice 11,86% 15,25% 55,93% 1,69% 3,39% 0,00% 1,69% 1,69% 8,47% 

Tomaszów Mazowiecki 30,19% 0,00% 22,64% 7,55% 7,55% 0,00% 3,77% 0,00% 28,30% 

Wieluń 3,03% 3,03% 48,48% 0,00% 9,09% 0,00% 18,18% 3,03% 15,15% 

Zduńska Wola 16,07% 10,71% 50,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 19,64% 

Zgierz 5,48% 2,74% 39,73% 13,70% 12,33% 0,00% 16,44% 0,00% 9,59% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 

 

 

 

77 

rodowici mieszkańcy 

 bezrobotni  
emeryci 
i renciści  

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę)  
pozostali  

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło)  

pracownicy 
służb 

mundurowych  

Przedsiębiorcy 
 – własna 

działalność 
gospodarczą  

rolnicy  
uczniowie 
i studenci  

Grupa miast 5-10 tys. 24,64% 24,64% 30,43% 2,90% 1,45% 0,00% 7,25% 0,00% 8,70% 

Grupa miast 0-5 tys. 8,47% 18,64% 44,07% 3,39% 10,17% 3,39% 3,39% 0,00% 8,47% 

Średnia dla obszaru 12,36% 14,14% 41,05% 4,64% 7,79% 0,27% 8,27% 0,68% 10,79% 

 Źródło: badanie CATI, n=1464 

Przyjezdni - według statusu na rynku pracy 

W grupie mieszkańców napływowych (przyjezdnych) znalazło się łącznie 412 respondentów - około 14% ogółu badanych, z których blisko 

połowę (171 osoby) stanowią osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Podobnie jak w powyższych grupach pod względem 

zakorzenienia badanych, istotny odsetek respondentów stanowi grupa emerytów i rencistów - razem 82 osoby.  

Tabela 59 Odsetek przyjezdnych  mieszkańców z uwzględnieniem statusu na rynku pracy [%] 

przyjezdni mieszkańcy 

 bezrobotni  
emeryci i 
renciści  

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę)  
pozostali  

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa 

o dzieło)  

pracownicy 
służb 

mundurowych  

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą  

rolnicy  
uczniowie i 

studenci  
razem 

Średnia dla obszaru 8,01% 19,90% 41,50% 5,83% 6,80% 0,00% 9,47% 0,49% 8,01% 100,00% 

Liczebność 33 82 171 24 28 0 39 2 33 412 

 Źródło: badanie CATI, n=412 

Głównym wyróżnikiem osób przyjezdnych w zakresie statusu na rynku pracy, jest najwyższy wśród analizowanych kategorii udział 

przedsiębiorców (w porównaniu do mieszkańców rdzennych i rodzimych), jak również odsetek bezrobotnych – kształtujący się 

na poziomie 8% - podobnie jak w przypadku rdzennych mieszkańców. Dodatkowo najliczniej reprezentowany status na rynku pracy, 

niezależnie od poziomu zakorzenienia – zatrudnieni na umowę o pracę to w przypadku badanej populacji przyjezdnych aż 41,50% 
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respondentów. Na tej podstawie można wnioskować, iż osoby przyjezdne stanowią grupę rzeczywiście najbardziej aktywną na 

regionalnym rynku pracy.  

Tabela 60 Przestrzenne zróżnicowanie mieszkańców przyjezdnych z uwzględnieniem statusu na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

przyjezdni mieszkańcy 

 bezrobotni   
emeryci 
i renciści   

osoby 
zatrudnione 
/pracownik 

(umowa 
o pracę)   

pozostali   
praca bez etatu 

(umowa zlecenie, 
umowa o dzieło)   

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą   

rolnicy  
uczniowie 
i studenci   

pracownicy służb 
mundurowych 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 7,89% 13,16% 57,89% 0,00% 0,00% 18,42% 0,00% 2,63% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 50,00% 31,25% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 20,00% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 

Kutno 8,82% 8,82% 41,18% 8,82% 5,88% 5,88% 0,00% 20,59% 0,00% 

Łask 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 4,92% 18,85% 45,08% 5,74% 11,48% 6,56% 0,82% 6,56% 0,00% 

Opoczno 5,88% 47,06% 35,29% 5,88% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 9,09% 45,45% 18,18% 9,09% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 16,00% 8,00% 64,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 0,00% 

Radomsko 16,67% 4,17% 33,33% 0,00% 20,83% 20,83% 0,00% 4,17% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 0,00% 

Skierniewice 13,33% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 71,43% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 
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przyjezdni mieszkańcy 

 bezrobotni   
emeryci 
i renciści   

osoby 
zatrudnione 
/pracownik 

(umowa 
o pracę)   

pozostali   
praca bez etatu 

(umowa zlecenie, 
umowa o dzieło)   

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą   

rolnicy  
uczniowie 
i studenci   

pracownicy służb 
mundurowych 

Zduńska Wola 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 11,11% 16,67% 16,67% 27,78% 0,00% 11,11% 0,00% 16,67% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 9,09% 22,73% 40,91% 0,00% 9,09% 13,64% 0,00% 4,55% 0,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 9,52% 52,38% 14,29% 0,00% 0,00% 4,76% 4,76% 14,29% 0,00% 

Średnia dla obszaru 8,01% 19,90% 41,50% 5,83% 6,80% 9,47% 0,49% 8,01% 0,00% 

 Źródło: badanie CATI, n=412 
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Odsetek rdzennych, rodowitych i napływowych mieszkańców badanego obszaru z uwzględnieniem miesięcznych dochodów netto 

Tabela 61 Średni miesięczny dochód netto osiągany przez rdzennych mieszkańców w przeliczeniu na 1 osobę [%] 

rdzenni mieszkańcy 

 do 300 zł     301 – 600 zł     601 – 1000 zł     1001 – 2000 zł    2001 – 3000 zł     3001 – 4000 zł     4001 – 5000 zł     pow. 5001 zł     
odmowa 

odpowiedzi     
razem 

Średnia dla obszaru 0,49% 4,33% 15,28% 36,44% 13,48% 7,92% 1,39% 0,65% 20,02% 100,00% 

Liczebność 6 53 187 446 165 97 17 8 245 1224 

 Źródło: badanie CATI, n=1224 

Rdzenni mieszkańcy w najmniejszym stopniu odmawiali odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące zarobków (20,02%). Osoby zarabiające 

powyżej 3 tysięcy złotych netto na osobę to około 10% (podobnie jak w przypadku osób deklarujących się jako rodzimi mieszkańcy). 

Najliczniejszą grupę wśród rdzennych mieszkańców stanowią osoby zarabiające w przedziale pomiędzy 1 001 zł a 2 000 zł – 36,44%. 

Warto zwrócić uwagę, że zarobki nie przekraczające 1 tysiąca złotych z przeliczeniu na 1 osobę są udziałem 20,01% respondentów. 

Tabela 62 Przestrzenne zróżnicowanie średniego miesięcznego dochodu netto osiąganego przez rdzennych mieszkańców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rdzenni mieszkańcy 

 do 300 zł   301 – 600 zł   601 – 1000 zł   1001 – 2000 zł  2001 – 3000 zł   3001 – 4000 zł   4001 – 5000 zł   pow. 5001 zł   
odmowa 

odpowiedzi   

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 5,88% 29,41% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 58,82% 

Bełchatów 0,00% 2,13% 29,79% 53,19% 8,51% 2,13% 0,00% 0,00% 4,26% 

Brzeziny 0,00% 14,29% 42,86% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 25,00% 58,33% 8,33% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 4,17% 25,00% 54,17% 8,33% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 3,57% 0,00% 3,57% 10,71% 3,57% 0,00% 3,57% 10,71% 64,29% 

Kutno 0,00% 7,14% 17,86% 34,52% 20,24% 8,33% 2,38% 0,00% 9,52% 

Łask 0,00% 0,00% 3,85% 19,23% 30,77% 42,31% 3,85% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,96% 6,75% 19,29% 27,01% 15,11% 4,82% 1,61% 1,29% 23,15% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 
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rdzenni mieszkańcy 

 do 300 zł   301 – 600 zł   601 – 1000 zł   1001 – 2000 zł  2001 – 3000 zł   3001 – 4000 zł   4001 – 5000 zł   pow. 5001 zł   
odmowa 

odpowiedzi   

Pabianice 0,00% 0,00% 4,44% 62,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 2,94% 8,82% 57,35% 5,88% 0,00% 0,00% 1,47% 23,53% 

Radomsko 0,00% 0,00% 9,38% 15,63% 15,63% 43,75% 3,13% 0,00% 12,50% 

Rawa Mazowiecka 3,45% 0,00% 34,48% 48,28% 10,34% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 9,09% 36,36% 18,18% 9,09% 0,00% 0,00% 27,27% 

Skierniewice 0,00% 1,45% 11,59% 26,09% 28,99% 21,74% 2,90% 0,00% 7,25% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 10,98% 30,49% 30,49% 6,10% 0,00% 0,00% 0,00% 21,95% 

Wieluń 0,00% 0,00% 4,84% 64,52% 4,84% 0,00% 0,00% 0,00% 25,81% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 46,67% 24,00% 12,00% 2,67% 0,00% 14,67% 

Zgierz 0,00% 6,98% 23,26% 46,51% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 18,60% 

Grupa miast 5-10 tys. 2,27% 4,55% 4,55% 59,09% 4,55% 4,55% 2,27% 0,00% 18,18% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 5,71% 2,86% 5,71% 31,43% 34,29% 0,00% 0,00% 20,00% 

Średnia dla obszaru 0,49% 4,33% 15,28% 36,44% 13,48% 7,92% 1,39% 0,65% 20,02% 

 Źródło: badanie CATI, n=1224  
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Rodowici mieszkańcy 

Tabela 63 Średni miesięczny dochód netto osiągany przez rodowitych mieszkańców w przeliczeniu na 1 osobę [%] 

rodowici mieszkańcy 

 do 300 zł     301 – 600 zł     601 – 1000 zł     1001 – 2000 zł    2001 – 3000 zł     3001 – 4000 zł     4001 – 5000 zł     pow. 5001 zł     
odmowa 

odpowiedzi     
razem 

Średnia dla obszaru 1,02% 9,22% 16,67% 25,68% 10,66% 8,81% 1,23% 0,75% 25,96% 100,00% 

Liczebność 15 135 244 376 156 129 18 11 380 1464 

 Źródło: badanie CATI, n=1464 

Nieco ponad ¼ respondentów, definiujących się jako rodowici mieszkańcy miast województwa łódzkiego, uchylała się od odpowiedzi na 

temat osiąganych zarobków. Co czwarty ankietowany osiąga dochód, w przeliczeniu na 1 osobę, w przedziale pomiędzy 1 000 a 2 000 

tys. złotych. Odsetek osób uzyskujących dochód na poziomie wyższym niż dwa tysiące złotych jest na zbliżonym poziomie (niższy o 

niecałe 3 punkty procentowe), jak w przypadku rdzennych mieszkańców.  

Tabela 64 Przestrzenne zróżnicowanie średniego miesięcznego dochodu netto osiąganego przez rodowitych mieszkańców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rodowici mieszkańcy 

 do 300 zł   301 – 600 zł   601 – 1000 zł   1001 – 2000 zł  2001 – 3000 zł   3001 – 4000 zł   4001 – 5000 zł   pow. 5001 zł   
odmowa 

odpowiedzi   

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 40,00% 

Bełchatów 0,00% 16,67% 20,83% 33,33% 12,50% 9,72% 2,78% 0,00% 4,17% 

Brzeziny 0,00% 25,00% 12,50% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 16,67% 62,50% 12,50% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 12,50% 50,00% 20,83% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 5,26% 84,21% 

Kutno 1,12% 12,36% 10,11% 12,36% 6,74% 10,11% 0,00% 1,12% 46,07% 

Łask 0,00% 5,00% 15,00% 25,00% 20,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 15,38% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 76,92% 

Łowicz 0,00% 4,76% 19,05% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,52% 

Łódź 2,02% 11,53% 19,02% 29,39% 8,93% 4,32% 0,86% 0,00% 23,92% 

Opoczno 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 
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rodowici mieszkańcy 

 do 300 zł   301 – 600 zł   601 – 1000 zł   1001 – 2000 zł  2001 – 3000 zł   3001 – 4000 zł   4001 – 5000 zł   pow. 5001 zł   
odmowa 

odpowiedzi   

Ozorków 0,00% 22,22% 11,11% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Pabianice 0,00% 7,06% 17,65% 47,06% 7,06% 3,53% 0,00% 0,00% 17,65% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 14,29% 29,41% 25,21% 7,56% 0,00% 0,00% 0,00% 23,53% 

Radomsko 0,00% 0,00% 9,18% 23,47% 19,39% 12,24% 1,02% 2,04% 32,65% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 9,09% 36,36% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 

Sieradz 0,00% 0,00% 9,09% 27,27% 9,09% 40,91% 0,00% 0,00% 13,64% 

Skierniewice 0,85% 11,02% 5,93% 9,32% 26,27% 20,34% 3,39% 4,24% 18,64% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 26,42% 13,21% 7,55% 1,89% 1,89% 0,00% 1,89% 47,17% 

Wieluń 0,00% 3,03% 24,24% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,27% 

Zduńska Wola 1,79% 0,00% 8,93% 32,14% 10,71% 5,36% 0,00% 1,79% 39,29% 

Zgierz 2,74% 10,96% 28,77% 21,92% 8,22% 5,48% 1,37% 0,00% 20,55% 

Grupa miast 5-10 tys. 4,35% 1,45% 13,04% 40,58% 4,35% 8,70% 0,00% 0,00% 27,54% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 16,95% 10,17% 20,34% 25,42% 1,69% 0,00% 25,42% 

Średnia dla obszaru 1,02% 9,22% 16,67% 25,68% 10,66% 8,81% 1,23% 0,75% 25,96% 

 Źródło: badanie CATI, n=1464 
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Przyjezdni  

Tabela 65 Średni miesięczny dochód netto osiągany przez przyjezdnych mieszkańców w przelicze niu na 1 osobę [%] 

przyjezdni mieszkańcy 

 do 300 zł     301 – 600 zł     601 – 1000 zł     1001 – 2000 zł    2001 – 3000 zł     3001 – 4000 zł     4001 – 5000 zł     pow. 5001 zł     
odmowa 

odpowiedzi     
razem 

Średnia dla obszaru 0,97% 9,95% 17,72% 22,33% 13,59% 1,70% 0,73% 0,24% 32,77% 100,00% 

Liczebność 4 41 73 92 56 7 3 1 135 412 

 Źródło: badanie CATI, n=412 

Co trzeci ankietowany określający się jako osoba przyjezdna odmówił odpowiedzi na pytania odnośnie swoich zarobków i osiąganego 

dochodu. Wśród analizowanych i wyszczególnionych kategorii zakorzenienia jest to najwyższy odsetek odmów. 28,64% ankietowanych 

osiąga dochód w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczający tysiąca złotych. Jednocześnie udział osób deklarujących dochód powyżej 

3 tysięcy złotych wynosi 2,67% i jest najniższy wśród wyznaczonych grup zakorzenienia. 

Tabela 66 Przestrzenne zróżnicowanie średniego miesięcznego dochodu netto osiąganego przez przyjezdnych mieszkańców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

przyjezdni mieszkańcy 

 do 300 zł   301 – 600 zł   601 – 1000 zł   1001 – 2000 zł  2001 – 3000 zł   3001 – 4000 zł   4001 – 5000 zł   pow. 5001 zł   
odmowa 

odpowiedzi   

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bełchatów 0,00% 5,26% 18,42% 18,42% 28,95% 2,63% 2,63% 0,00% 23,68% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 25,00% 18,75% 43,75% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 70,00% 

Kutno 2,94% 20,59% 29,41% 23,53% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 20,59% 

Łask 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,82% 6,56% 18,03% 26,23% 21,31% 2,46% 0,82% 0,82% 22,95% 

Opoczno 0,00% 0,00% 11,76% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,59% 
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przyjezdni mieszkańcy 

 do 300 zł   301 – 600 zł   601 – 1000 zł   1001 – 2000 zł  2001 – 3000 zł   3001 – 4000 zł   4001 – 5000 zł   pow. 5001 zł   
odmowa 

odpowiedzi   

Ozorków 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 45,45% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 36,36% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 20,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 8,33% 54,17% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 20,83% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 12,50% 12,50% 25,00% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 

Skierniewice 0,00% 26,67% 6,67% 0,00% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 53,33% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Zgierz 0,00% 11,11% 38,89% 11,11% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 13,64% 22,73% 13,64% 9,09% 4,55% 4,55% 0,00% 31,82% 

Grupa miast 0-5 tys. 4,76% 42,86% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 

Średnia dla obszaru 0,97% 9,95% 17,72% 22,33% 13,59% 1,70% 0,73% 0,24% 32,77% 

 Źródło: badanie CATI, n=412 
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II 1.2.2 Jaki jest poziom zróżnicowania struktury ludności wg statusu na rynku 

pracy, w szczególności udział osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo?  

W zakresie zróżnicowania miast pod względem struktury ludności według statusu na rynku 

pracy, w szczególności osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, analizie 

poddano dane uzyskane wśród ogółu respondentów - 3 100 osób. W grupie tej osoby 

bezrobotne stanowiły 295 osób. Natomiast w grupie osób nieaktywnych zawodowo 

znajdują się osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności 

do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym) lub takie, które są w wieku 

produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. 

Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która 

nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy 

z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną. 

W analizowanej próbie, 1135 to osoby nieaktywne zawodowo (grupa emerytów i rencistów, 

uczniów i studentów oraz osoby mieszczące się w kategorii „pozostali”).  
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Tabela 67 Struktura ludności respondentów z uwzględnieniem statusu na rynku pracy [%] 

 bezrobotni 
emeryci 
i renciści 

osoby 
zatrudnione/pracownik 

(umowa o pracę) 
pozostali 

praca bez 
etatu 

(umowa 
zlecenie, 
umowa o 

dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy 
– własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie 
i studenci 

razem 

Średnia dla obszaru 9,42% 23,81% 38,87% 3,65% 6,58% 0,45% 7,39% 0,68% 9,16% 100,00% 

Liczebność 292 738 1205 113 204 14 229 21 284 3100 

 Źródło: badanie CATI, n=3100 

Blisko co czwarta osoba zamieszkująca analizowany obszar to emeryt bądź rencista. Jednocześnie blisko 10% respondentów to osoby 

deklarujące się jako bezrobotne. Osoby aktywne zawodowo stanowią 56,64% wszystkich respondentów.  

Tabela 68 Przestrzenne zróżnicowanie struktury ludności uwzględniającej status na rynku pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 bezrobotni 
emeryci i 
renciści 

osoby 
zatrudniona/pracownik 

(umowa o pracę) 
pozostali 

praca bez etatu 
(umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie i 

studenci 

Aleksandrów Łódzki 6,06% 48,48% 30,30% 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 0,00% 9,09% 

Bełchatów 9,55% 22,29% 40,76% 3,82% 1,27% 0,00% 18,47% 0,00% 3,82% 

Brzeziny 11,54% 19,23% 15,38% 11,54% 23,08% 3,85% 3,85% 0,00% 11,54% 

Głowno 8,33% 13,89% 69,44% 2,78% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 

Koluszki 3,13% 39,06% 28,13% 4,69% 10,94% 1,56% 4,69% 0,00% 7,81% 

Konstantynów Łódzki 10,53% 12,28% 56,14% 1,75% 8,77% 0,00% 5,26% 0,00% 5,26% 

Kutno 6,76% 27,05% 42,03% 2,90% 4,83% 0,48% 3,38% 0,48% 12,08% 

Łask 10,64% 76,60% 12,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 10,53% 5,26% 36,84% 26,32% 5,26% 0,00% 15,79% 0,00% 0,00% 

Łowicz 5,88% 15,69% 66,67% 1,96% 0,00% 0,00% 1,96% 0,00% 7,84% 

Łódź 10,00% 21,28% 35,13% 3,08% 11,92% 0,64% 8,21% 0,26% 9,49% 

Opoczno 2,08% 41,67% 35,42% 4,17% 4,17% 0,00% 8,33% 2,08% 2,08% 

Ozorków 18,75% 37,50% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 25,00% 

Pabianice 6,38% 29,08% 39,72% 4,96% 5,67% 0,00% 10,64% 0,00% 3,55% 
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 bezrobotni 
emeryci i 
renciści 

osoby 
zatrudniona/pracownik 

(umowa o pracę) 
pozostali 

praca bez etatu 
(umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

pracownicy 
służb 

mundurowych 

przedsiębiorcy – 
własna 

działalność 
gospodarczą 

rolnicy 
uczniowie i 

studenci 

Piotrków Trybunalski 10,85% 21,70% 36,79% 6,13% 3,30% 0,47% 9,43% 1,42% 9,91% 

Radomsko 9,09% 14,29% 44,16% 5,19% 10,39% 0,00% 9,74% 0,00% 7,14% 

Rawa Mazowiecka 17,07% 7,32% 48,78% 0,00% 9,76% 0,00% 0,00% 7,32% 9,76% 

Sieradz 7,69% 30,77% 26,92% 3,85% 5,77% 0,00% 0,00% 1,92% 23,08% 

Skierniewice 10,40% 25,25% 52,48% 0,99% 1,98% 0,00% 2,97% 0,99% 4,95% 

Tomaszów Mazowiecki 12,50% 18,38% 33,82% 4,41% 5,15% 0,74% 10,29% 0,00% 14,71% 

Wieluń 5,88% 19,61% 47,06% 1,96% 2,94% 0,00% 8,82% 0,98% 12,75% 

Zduńska Wola 10,37% 23,70% 38,52% 0,00% 2,96% 0,00% 2,22% 3,70% 18,52% 

Zgierz 4,48% 23,88% 32,09% 12,69% 6,72% 0,00% 12,69% 0,00% 7,46% 

Grupa miast 5-10 tys. 16,30% 24,44% 38,52% 1,48% 2,96% 1,48% 6,67% 0,00% 8,15% 

Grupa miast 0-5 tys. 10,43% 26,96% 37,39% 1,74% 6,09% 1,74% 3,48% 0,87% 11,30% 

Średnia dla obszaru 9,42% 23,81% 38,87% 3,65% 6,58% 0,45% 7,39% 0,68% 9,16% 

 Źródło: badanie CATI, n=3100 
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II 1.2.3 Jak jest oceniany dostęp do miejsc pracy w miastach?  

Prezentowane w poniższych zestawieniach dane odnoszące się do poziomu 

zróżnicowania ludności miast pod względem oceny dostępu do miejsc pracy przygotowane 

zostały w oparciu o analizę danych uzyskanych od ogółu respondentów biorących udział 

w badaniu (3 100 osób). 

Jak jest oceniany dostęp do miejsc pracy w miastach 

Tabela 69 Struktura ocen dostępu do miejsc pracy w miastach województwa łódzkiego [%] 

ocena dostępu do miejsc pracy 

 dobrze średnio trudno powiedzieć  źle razem  

Średnia dla obszaru 15,42% 39,68% 3,87% 41,03% 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Liczebność 478 1230 120 1272 3100 

 Źródło: badanie CATI, n=3100 

W badanej populacji przeciętnie tylko 15,42% respondentów twierdzi, że na terenie miast 

województwa łódzkiego dostępność miejsc pracy jest dobra. W Łodzi omawiany wskaźnik 

kształtuje się na poziomie 18,33%. Korzystnie oceniana dostępność miejsc pracy, wyższa 

od wskaźnika uśrednionego, została odnotowana dodatkowo w 9 miastach. Przeciętnie 

41,03% respondentów ocenia dostęp do miejsc pracy jako zły, wyższy odsetek ocen 

negatywnych odnotowano w dziesięciu miastach (m.in. Tomaszów Mazowiecki, Piotrków 

Trybunalski, Pabianice oraz Bełchatów) oraz grupie miast do 5 tys. mieszkańców. 

Wskaźnik dla Łodzi kształtuje się na poziomie 33,72%, zatem tylko co trzeci respondent 

krytycznie ocenia lokalny rynek pracy. Należy ocenić ten stan rzeczy jako umiarkowanie 

korzystny.  

Tabela 70 Zróżnicowanie średniej oceny dostępu do miejsc pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

ocena dostępu do miejsc pracy 

 dobrze średnio trudno powiedzieć  źle 

Aleksandrów Łódzki 33,33% 24,24% 18,18% 24,24% 

Bełchatów 5,10% 49,68% 0,64% 44,59% 

Brzeziny 7,69% 50,00% 0,00% 42,31% 

Głowno 22,22% 27,78% 25,00% 25,00% 

Koluszki 40,63% 45,31% 0,00% 14,06% 

Konstantynów Łódzki 24,56% 71,93% 0,00% 3,51% 

Kutno 14,49% 60,87% 2,42% 22,22% 

Łask 29,79% 27,66% 6,38% 36,17% 

Łęczyca 0,00% 26,32% 5,26% 68,42% 

Łowicz 64,71% 33,33% 0,00% 1,96% 

Łódź 18,33% 44,10% 3,85% 33,72% 

Opoczno 0,00% 41,67% 0,00% 58,33% 

Ozorków 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 
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ocena dostępu do miejsc pracy 

 dobrze średnio trudno powiedzieć  źle 

Pabianice 4,96% 25,53% 2,13% 67,38% 

Piotrków Trybunalski 1,89% 22,17% 0,00% 75,94% 

Radomsko 13,64% 37,01% 11,04% 38,31% 

Rawa Mazowiecka 48,78% 36,59% 0,00% 14,63% 

Sieradz 13,46% 46,15% 9,62% 30,77% 

Skierniewice 22,77% 36,63% 9,41% 31,19% 

Tomaszów Mazowiecki 4,41% 19,12% 0,74% 75,74% 

Wieluń 23,53% 24,51% 0,00% 51,96% 

Zduńska Wola 11,11% 51,11% 4,44% 33,33% 

Zgierz 3,73% 37,31% 1,49% 57,46% 

Grupa miast 5-10 tys. 13,33% 43,70% 4,44% 38,52% 

Grupa miast 0-5 tys. 13,91% 31,30% 5,22% 49,57% 

Średnia dla obszaru 15,42% 39,68% 3,87% 41,03% 

 Źródło: badanie CATI, n=3100
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II 1.2.4 Jaki jest stopień zagrożenia ludności ubóstwem? Kim są osoby zagrożone 

ubóstwem – charakterystyka pod względem poziomu zakorzenienia, poziomu 

wykształcenia, oceny stanu zdrowia, statusu na rynku  pracy. 

Wskaźnik: Częstość (odsetek) występowania dochodu na osobę w gospodarstwie 

domowym poniżej ustawowej stopy ubóstwa 

W zakresie zróżnicowania miast pod względem stopnia zagrożenia ludności ubóstwem, 

w przedmiotowym rozdziale prezentowane są następujące wskaźniki: 

 charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem poziomu zakorzenienia,  

 charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem statusu na rynku pracy,  

 charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem liczby osób 

w gospodarstwie domowym, 

 charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem poziomu wykształcenia,  

 charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem oceny stanu zdrowia.  

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, prawo do świadczeń pieniężnych 

przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów 

dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej - tzw. próg ubóstwa. 

Od dnia 1 października 2015 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie 

przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. Wszystkie 

prezentowane zestawienia odnoszą się do deklarowanej średniej wysokości dochodów 

netto w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że zaledwie 7,16% ogółu badanych (222 osób) deklarowało zamieszkiwanie 

samodzielne. Gospodarstwa domowe pozostałych respondentów składały się 

z co najmniej 2 lub większej ilości domowników.  

Charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem poziomu zakorzenienia 

Dochody - rdzenni mieszkańcy miast badanego obszaru 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących 

przynależność do grupy rdzennych mieszkańców miast badanego obszaru. Liczność grupy 

wyniosła 1 224 osoby (39,48% ogółu badanych), spośród których 245 (20,02%) odmówiła 

udzielenia informacji na temat średniej wysokości dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego. Wśród uczestników badania co 5 osoba deklarowała wysokość 

dochodów netto na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość 

dochodów niemal 5% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. 

W przypadku około 1/3 badanych deklarowany miesięczny dochód mieścił się w przedziale 

od 1 do 2 tys. zł, dochód kolejnych 21,40% osób zawierał się w przedziale od 2 do 4 tys. 
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zł. Zaledwie 2,04% badanych deklarowała wysokość miesięcznych dochodów 

przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.
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Tabela 71 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie rdzennych mieszkańców [%] 

 

rdzenni mieszkańcy 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,49% 4,33% 15,28% 36,44% 13,48% 7,92% 1,39% 0,65% 20,02% 100,00% 

Łącznie 6 53 187 446 165 97 17 8 245 1224 

 Źródło: badanie CATI, n=1224 

 

Tabela 72 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w populacji rdzennych mieszkańców w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 
rdzenni mieszkańcy 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 5,88% 29,41% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 58,82% 

Bełchatów 0,00% 2,13% 29,79% 53,19% 8,51% 2,13% 0,00% 0,00% 4,26% 

Brzeziny 0,00% 14,29% 42,86% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 25,00% 58,33% 8,33% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 4,17% 25,00% 54,17% 8,33% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 3,57% 0,00% 3,57% 10,71% 3,57% 0,00% 3,57% 10,71% 64,29% 

Kutno 0,00% 7,14% 17,86% 34,52% 20,24% 8,33% 2,38% 0,00% 9,52% 

Łask 0,00% 0,00% 3,85% 19,23% 30,77% 42,31% 3,85% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,96% 6,75% 19,29% 27,01% 15,11% 4,82% 1,61% 1,29% 23,15% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 4,44% 62,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 2,94% 8,82% 57,35% 5,88% 0,00% 0,00% 1,47% 23,53% 

Radomsko 0,00% 0,00% 9,38% 15,63% 15,63% 43,75% 3,13% 0,00% 12,50% 

Rawa Mazowiecka 3,45% 0,00% 34,48% 48,28% 10,34% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 
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rdzenni mieszkańcy 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 0,00% 0,00% 9,09% 36,36% 18,18% 9,09% 0,00% 0,00% 27,27% 

Skierniewice 0,00% 1,45% 11,59% 26,09% 28,99% 21,74% 2,90% 0,00% 7,25% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 10,98% 30,49% 30,49% 6,10% 0,00% 0,00% 0,00% 21,95% 

Wieluń 0,00% 0,00% 4,84% 64,52% 4,84% 0,00% 0,00% 0,00% 25,81% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 46,67% 24,00% 12,00% 2,67% 0,00% 14,67% 

Zgierz 0,00% 6,98% 23,26% 46,51% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 18,60% 

Grupa miast 5-10 tys. 2,27% 4,55% 4,55% 59,09% 4,55% 4,55% 2,27% 0,00% 18,18% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 5,71% 2,86% 5,71% 31,43% 34,29% 0,00% 0,00% 20,00% 

Średnia dla obszaru 0,49% 4,33% 15,28% 36,44% 13,48% 7,92% 1,39% 0,65% 20,02% 

 Źródło: badanie CATI, n=1224 
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Dochody - rodowici mieszkańcy miast badanego obszaru 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących 

przynależność do grupy rodowitych mieszkańców miast badanego obszaru. Liczność 

grupy wyniosła 1 464 osób (47,22% ogółu badanych), spośród których 380 (25,95%) 

odmówiła udzielenia informacji na temat średniej wysokości dochodów przypadających na 

1 członka gospodarstwa domowego. Wśród uczestników badania aż 26,91% deklarowała 

wysokość dochodów netto na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie 

 - odsetek ten jest wyższy o niemal 7 punktów procentowych od grupy osób należących 

do kategorii rdzennych mieszkańców, jednocześnie wysokość dochodów ponad 10% 

respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. W przypadku około 1/4 

badanych deklarowany miesięczny dochód mieścił się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. 

Dochód kolejnych 19,47% osób zawierał się w przedziale od 2 do 4 tys. zł. Niespełna 2% 

badanych deklarowała wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł
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Tabela 73 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie rodowitych mieszkańców [%] 

 

rodowici mieszkańcy 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 1,02% 9,22% 16,67% 25,68% 10,66% 8,81% 1,23% 0,75% 25,96% 100,00% 

Łącznie 15 135 244 376 156 129 18 11 380 1464 

Źródło: badanie CATI, n=1464 

 

Tabela 74 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w populacji rodowitych mieszkańców w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 rodowici mieszkańcy 

 do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 40,00% 

Bełchatów 0,00% 16,67% 20,83% 33,33% 12,50% 9,72% 2,78% 0,00% 4,17% 

Brzeziny 0,00% 25,00% 12,50% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 16,67% 62,50% 12,50% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 12,50% 50,00% 20,83% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 5,26% 84,21% 

Kutno 1,12% 12,36% 10,11% 12,36% 6,74% 10,11% 0,00% 1,12% 46,07% 

Łask 0,00% 5,00% 15,00% 25,00% 20,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 15,38% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 76,92% 

Łowicz 0,00% 4,76% 19,05% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,52% 

Łódź 2,02% 11,53% 19,02% 29,39% 8,93% 4,32% 0,86% 0,00% 23,92% 

Opoczno 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 

Ozorków 0,00% 22,22% 11,11% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Pabianice 0,00% 7,06% 17,65% 47,06% 7,06% 3,53% 0,00% 0,00% 17,65% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 14,29% 29,41% 25,21% 7,56% 0,00% 0,00% 0,00% 23,53% 

Radomsko 0,00% 0,00% 9,18% 23,47% 19,39% 12,24% 1,02% 2,04% 32,65% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 9,09% 36,36% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 
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 rodowici mieszkańcy 

 do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 0,00% 0,00% 9,09% 27,27% 9,09% 40,91% 0,00% 0,00% 13,64% 

Skierniewice 0,85% 11,02% 5,93% 9,32% 26,27% 20,34% 3,39% 4,24% 18,64% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 26,42% 13,21% 7,55% 1,89% 1,89% 0,00% 1,89% 47,17% 

Wieluń 0,00% 3,03% 24,24% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,27% 

Zduńska Wola 1,79% 0,00% 8,93% 32,14% 10,71% 5,36% 0,00% 1,79% 39,29% 

Zgierz 2,74% 10,96% 28,77% 21,92% 8,22% 5,48% 1,37% 0,00% 20,55% 

Grupa miast 5-10 tys. 4,35% 1,45% 13,04% 40,58% 4,35% 8,70% 0,00% 0,00% 27,54% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 16,95% 10,17% 20,34% 25,42% 1,69% 0,00% 25,42% 

Średnia dla obszaru 1,02% 9,22% 16,67% 25,68% 10,66% 8,81% 1,23% 0,75% 25,96% 

Źródło: badanie CATI, n=1464 
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Dochody - przyjezdni mieszkańcy miast badanego obszaru 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących 

przynależność do grupy przyjezdnych mieszkańców miast badanego obszaru. Liczność 

grupy wyniosła 412 osób (13,29% ogółu badanych), spośród których 136 (32,76%) 

odmówiła udzielenia informacji na temat średniej wysokości dochodów przypadających 

na 1 członka gospodarstwa domowego. Wśród uczestników badania aż 28,64% 

deklarowała wysokość dochodów netto na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych 

miesięcznie - odsetek ten jest wyższy o niemal 9 punktów procentowych od grupy osób 

należących do kategorii rdzennych mieszkańców, jednocześnie wysokość dochodów około 

12% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. W przypadku  

22,33% badanych deklarowany miesięczny dochód mieścił się w przedziale od 1 do 2 tys. 

zł. Dochód kolejnych 15,29% osób zawierał się w przedziale od 2 do 4 tys. zł. Niespełna  

1% badanych deklarował wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł. Można wysnuć wniosek, 

że im mniej osoba jest zakorzeniona w danej społeczności, tym niższe są jej dochody, 

a osoby przyjezdne należą do grupy najsłabiej zarabiających. 
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Tabela 75 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie przyjezdnych mieszkańców [%] 

 

przyjezdni mieszkańcy 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,97% 9,95% 17,72% 22,33% 13,59% 1,70% 0,73% 0,24% 32,77% 100,00% 

Łącznie 4 41 73 92 56 7 3 1 135 412 

Źródło: badanie CATI, n=412 

 

Tabela 76 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w populacji przyjezdnych mieszkańców w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 
przyjezdni mieszkańcy 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bełchatów 0,00% 5,26% 18,42% 18,42% 28,95% 2,63% 2,63% 0,00% 23,68% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 25,00% 18,75% 43,75% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 70,00% 

Kutno 2,94% 20,59% 29,41% 23,53% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 20,59% 

Łask 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,82% 6,56% 18,03% 26,23% 21,31% 2,46% 0,82% 0,82% 22,95% 

Opoczno 0,00% 0,00% 11,76% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,59% 

Ozorków 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 45,45% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 36,36% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 20,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 8,33% 54,17% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 20,83% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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przyjezdni mieszkańcy 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 12,50% 12,50% 25,00% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 

Skierniewice 0,00% 26,67% 6,67% 0,00% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 53,33% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Zgierz 0,00% 11,11% 38,89% 11,11% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 13,64% 22,73% 13,64% 9,09% 4,55% 4,55% 0,00% 31,82% 

Grupa miast 0-5 tys. 4,76% 42,86% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 

Średnia dla obszaru 0,97% 9,95% 17,72% 22,33% 13,59% 1,70% 0,73% 0,24% 32,77% 

Źródło: badanie CATI, n=412  
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Charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem statusu na rynku pracy 

Dochody - osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę  

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów zatrudnionych 

w oparciu o umowę o pracę. Liczność grupy wyniosła 1 205 osób (38,87% ogółu 

badanych), spośród których 246 osób (20,41%) odmówiło udzielenia informacji na temat 

średniej wysokości dochodów przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego. 

Wśród uczestników badania 22,41% deklarowała wysokość dochodów netto w przeliczeniu 

na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów 

ponad 5% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. W przypadku 

około 30% badanych deklarowany miesięczny dochód mieścił się w przedziale 

od 1 do 2 tys. zł. Dochód niemal co 4. osoby zawierał się w przedziale od 2 do 4 tys. zł. 

Ponad 2% badanych deklarowało wysokość miesięcznych dochodów przypadających 

na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł. 
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Tabela 77 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie osób zatrudnionych na umowę o pracę [%] 

 

osoby zatrudnione/pracownik (umowa o pracę) 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,41% 4,90% 17,10% 29,71% 15,19% 10,21% 1,66% 0,41% 20,41% 100,00% 

Łącznie 5 59 206 358 183 123 20 5 246 1205 

Źródło: badanie CATI, n=1205 

 

Tabela 78 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie osób zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

osoba zatrudniona/pracownik (umowa o pracę) 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 40,00% 

Bełchatów 0,00% 3,13% 32,81% 28,13% 18,75% 7,81% 3,13% 0,00% 6,25% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 12,00% 68,00% 16,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 5,56% 55,56% 33,33% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 0,00% 3,13% 9,38% 75,00% 

Kutno 1,15% 20,69% 16,09% 19,54% 9,20% 11,49% 0,00% 1,15% 20,69% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,43% 

Łowicz 0,00% 5,88% 32,35% 55,88% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,73% 4,74% 21,17% 30,66% 14,96% 4,01% 1,46% 0,00% 22,26% 

Opoczno 0,00% 0,00% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,35% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 1,79% 19,64% 57,14% 7,14% 3,57% 0,00% 0,00% 10,71% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 3,85% 24,36% 28,21% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 26,92% 

Radomsko 0,00% 0,00% 4,41% 19,12% 23,53% 23,53% 2,94% 0,00% 26,47% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 15,00% 70,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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osoba zatrudniona/pracownik (umowa o pracę) 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 0,00% 0,00% 7,14% 35,71% 7,14% 42,86% 0,00% 0,00% 7,14% 

Skierniewice 0,00% 7,55% 8,49% 8,49% 30,19% 23,58% 3,77% 0,94% 16,98% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 10,87% 23,91% 32,61% 10,87% 2,17% 0,00% 0,00% 19,57% 

Wieluń 0,00% 0,00% 20,83% 62,50% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 

Zduńska Wola 1,92% 0,00% 7,69% 36,54% 28,85% 7,69% 0,00% 0,00% 17,31% 

Zgierz 0,00% 6,98% 41,86% 25,58% 6,98% 9,30% 2,33% 0,00% 6,98% 

Grupa miast 5-10 tys. 1,92% 3,85% 9,62% 53,85% 3,85% 5,77% 0,00% 0,00% 21,15% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 9,30% 2,33% 20,93% 32,56% 2,33% 0,00% 32,56% 

Średnia dla obszaru 0,41% 4,90% 17,10% 29,71% 15,19% 10,21% 1,66% 0,41% 20,41% 

Źródło: badanie CATI, n=1205 
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Dochody - osoby zatrudnione w oparciu o umowę o cywilno-prawną 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów zatrudnionych 

w oparciu o umowę cywilno-prawną (zlecenie, umowę o dzieło). Liczność grupy wyniosła 

204 osoby (6,58% ogółu badanych), spośród których 46 osób (22,55%) odmówiło 

udzielenia informacji na temat średniej wysokości dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego. Wśród uczestników badania niemal 1/3 (32,35%) deklarowała 

wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych 

miesięcznie - grupa ta jest liczniejsza o 10 punktów procentowych od porównywalnej grupy 

pracującej w oparciu o umowę o pracę, jednocześnie wysokość dochodów niemal 9% 

respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. W przypadku kolejnych 

30% badanych deklarowany miesięczny dochód mieścił się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. 

Dochód 14,21% osób zawierał się w przedziale od 2 do 4 tys. zł. Nieznacznie ponad 2% 

badanych deklarowała wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.
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Tabela 79 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło [%] 

 

praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,49% 8,33% 23,53% 28,43% 10,29% 3,92% 0,98% 1,47% 22,55% 100,00% 

Łącznie 1 17 48 58 21 8 2 3 46 204 

Źródło: badanie CATI, n=204 

 

Tabela 80 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 

Kutno 0,00% 10,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 0,00% 8,60% 26,88% 27,96% 12,90% 3,23% 0,00% 2,15% 18,28% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pabianice 0,00% 12,50% 12,50% 62,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 42,86% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 

Radomsko 0,00% 0,00% 18,75% 50,00% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 18,75% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 57,14% 
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praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Wieluń 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Zgierz 11,11% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 28,57% 

Średnia dla obszaru 0,49% 8,33% 23,53% 28,43% 10,29% 3,92% 0,98% 1,47% 22,55% 

Źródło: badanie CATI, n=204



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

107 

Dochody - osoby prowadzące własną działalność   

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów prowadzących 

własną działalność gospodarczą. Liczność grupy wyniosła 229 osób (7,38% ogółu 

badanych), spośród których 52 osoby (22,71%) odmówiły udzielenia informacji na temat 

średniej wysokości dochodów przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego. 

Wśród uczestników badania zaledwie co 10 deklarował wysokość dochodów netto 

w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie, co w porównaniu 

z grupą osób zatrudnionych na umowę o pracę daje wynik niższy o ponad 13 punktów 

procentowych oraz o ponad 23 punktów procentowych od grupy osób zatrudnionych 

na umowy cywilno-prawne. Jednocześnie w grupie tej znajduje się zaledwie około 3% 

osób, których wysokość dochodów jest zbliżona lub nie przekracza progu ubóstwa. 

Kolejnych 43,67% badanych deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się 

w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód co 5 osoby z tej kategorii zawierał się w przedziale 

od 2 do 4 tys. zł. Blisko 5% badanych deklarowała wysokość miesięcznych dochodów 

przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł. 
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Tabela 81 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie przedsiębiorców [%] 

 

przedsiębiorcy – własna działalność gospodarcza 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,44% 2,18% 6,55% 43,67% 13,97% 5,68% 2,62% 2,18% 22,71% 100,00% 

Łącznie 1 5 15 100 32 13 6 5 52 229 

Źródło: badanie CATI, n=229 

 

Tabela 82 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie przedsiębiorców w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

przedsiębiorcy – własna działalność gospodarcza 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 3,45% 55,17% 24,14% 3,45% 3,45% 0,00% 10,34% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 57,14% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 1,56% 4,69% 6,25% 34,38% 18,75% 10,94% 3,13% 3,13% 17,19% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 15,00% 75,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 13,33% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 6,67% 20,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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przedsiębiorcy – własna działalność gospodarcza 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 50,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 7,14% 78,57% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 11,76% 23,53% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 47,06% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 11,11% 11,11% 33,33% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 22,22% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

Średnia dla obszaru 0,44% 2,18% 6,55% 43,67% 13,97% 5,68% 2,62% 2,18% 22,71% 

Źródło: badanie CATI, n=229 
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Dochody - pracownicy służb mundurowych 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących 

zatrudnienie w służbach publicznych. Liczność grupy wyniosła 14 osób (0,45% ogółu 

badanych), spośród których 1 osoba odmówiła udzielenia informacji na temat średniej 

wysokości dochodów przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego. Wśród 

uczestników około 1/4 deklaruje wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie 

przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie. Kolejnych 20% badanych deklaruje osiąganie 

miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód blisko 

30% osoby z tej kategorii zawierał się w przedziale od 2 do 4 tys. zł. Kolejnych 20% 

badanych (3 osoby) deklarowała wysokość miesięcznych dochodów przypadających 

na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.   

Tabela 83 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie pracowników służb mundurowych [%] 

 

pracownicy służb mundurowych 

do 300 
zł 

301 - 
600 zł 

601 – 
1000 zł 

1001 – 
2000 zł 

2001 – 
3000 zł 

3001 – 
4000 zł 

4001 – 
5000 zł 

powyżej 
5001 zł 

odmowa 
odpowie

dzi 
razem 

Łącznie 0 1 2 3 3 1 2 1 1 14 

Źródło: badanie CATI, n=14 

Dochody - rolnicy    

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących 

zatrudnienie w rolnictwie. Liczność grupy wyniosła 21 osób (0,67% ogółu badanych), 

spośród których 3 osoby odmówiły udzielenia informacji na temat średniej wysokości 

dochodów przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego. Wśród uczestników 

badania 42,85% deklarowała wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie 

przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie. Blisko 40% badanych deklaruje osiąganie 

miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód co 20. 

osoby z tej kategorii (4,76%) kształtował się na poziomie od 2 do 3 tys. zł. Żadna 

z badanych osób nie zadeklarowała wysokość miesięcznych dochodów przypadających 

na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 3 tys. zł.  

Tabela 84 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie rolników [%] 

 

rolnicy 

do 300 
zł 

301 - 
600 zł 

601 – 
1000 zł 

1001 – 
2000 zł 

2001 – 
3000 zł 

3001 – 
4000 zł 

4001 – 
5000 zł 

powyżej 
5001 zł 

odmowa 
odpowie

dzi 
razem 

Łącznie 0 2 7 8 1 0 0 0 3 21 

Źródło: badanie CATI, n=21 
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Dochody - emeryci i renciści  

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących 

przynależność do grupy emerytów i rencistów. Liczność grupy wyniosła 738 osób (23,80% 

ogółu badanych), spośród których 138 osób (18,70%) odmówiły udzielenia informacji 

na temat średniej wysokości dochodów przypadających na 1 członka gospodarstwa 

domowego. Wśród uczestników badania 20,47% deklarowała wysokość dochodów netto 

w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość 

dochodów 5% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. Niemal 

40% respondentów z grupy emerytów i rencistów deklaruje osiąganie miesięcznego 

dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód co 5 osoby z tej kategorii  

kształtował się na poziomie od 2 do 4 tys. złotych, a w przypadku 0,81% (6 osób) 

miesięczny dochód przekraczał kwotę 4 tysięcy.  
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Tabela 85 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie emerytów i rencistów [%] 

 

emeryci i renciści 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,14% 4,88% 15,45% 39,70% 13,28% 7,05% 0,81% 0,00% 18,70% 100,00% 

Łącznie 1 36 114 293 98 52 6 0 138 738 

Źródło: badanie CATI, n=738 

 

Tabela 86 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie emerytów i rencistów w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

emeryci i renciści 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,25% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 25,71% 51,43% 11,43% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 

Brzeziny 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 28,00% 48,00% 24,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 42,86% 

Kutno 0,00% 1,79% 17,86% 28,57% 25,00% 10,71% 1,79% 0,00% 14,29% 

Łask 0,00% 2,78% 13,89% 25,00% 22,22% 30,56% 5,56% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,00% 7,23% 17,47% 37,35% 13,25% 4,22% 0,60% 0,00% 19,88% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,00% 

Ozorków 0,00% 16,67% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Pabianice 0,00% 0,00% 4,88% 60,98% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 31,71% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 6,52% 67,39% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 23,91% 

Radomsko 0,00% 0,00% 4,55% 31,82% 13,64% 36,36% 0,00% 0,00% 13,64% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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emeryci i renciści 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 56,25% 25,00% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 11,76% 37,25% 33,33% 5,88% 1,96% 0,00% 9,80% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 4,00% 60,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 40,63% 31,25% 21,88% 3,13% 0,00% 3,13% 

Zgierz 0,00% 3,13% 15,63% 59,38% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 3,03% 21,21% 51,52% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 15,15% 

Grupa miast 0-5 tys. 3,23% 32,26% 9,68% 16,13% 19,35% 12,90% 0,00% 0,00% 6,45% 

Średnia dla obszaru 0,14% 4,88% 15,45% 39,70% 13,28% 7,05% 0,81% 0,00% 18,70% 

Źródło: badanie CATI, n=738 
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Dochody - uczniowie i studenci  

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących 

przynależność do grupy uczniów i studentów. Liczność grupy wyniosła 284 osoby (9,16% 

ogółu badanych), spośród których 141 osób (49,65%) odmówiły udzielenia informacji 

na temat średniej wysokości dochodów przypadających na 1 członka gospodarstwa 

domowego. Wśród uczestników badania niemal 1/4 deklarowała wysokość dochodów 

netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie - w tym 

wysokość dochodów 8% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. 

Około 17% respondentów deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu na członka 

gospodarstwa domowego mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. 8% (23 osoby) 

z tej kategorii respondentów deklarowało wysokość dochodów na poziomie od 2 do 4 tys. 

złotych, a w przypadku 1,41% (4 osoby) miesięczny dochód przekraczał kwotę 4 tysięcy. 
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Tabela 87 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie uczniów i studentów [%] 

 

uczniowie i studenci 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 1,06% 7,04% 15,49% 17,25% 4,58% 3,52% 0,35% 1,06% 49,65% 100,00% 

Łącznie 3 20 44 49 13 10 1 3 141 284 

Źródło: badanie CATI, n=284 

Tabela 88 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie uczniów i studentów w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

uczniowie i studenci 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kutno 4,00% 12,00% 20,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,00% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Łódź 0,00% 4,05% 16,22% 20,27% 9,46% 4,05% 1,35% 0,00% 44,59% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 9,52% 47,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 38,10% 

Radomsko 0,00% 0,00% 0,00% 36,36% 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 45,45% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 8,33% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,33% 
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uczniowie i studenci 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 10,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 10,00% 20,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 4,00% 28,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68,00% 

Zgierz 10,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 9,09% 45,45% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 27,27% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 7,69% 7,69% 7,69% 30,77% 23,08% 0,00% 0,00% 23,08% 

Średnia dla obszaru 1,06% 7,04% 15,49% 17,25% 4,58% 3,52% 0,35% 1,06% 49,65% 

Źródło: badanie CATI, n=284 
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Dochody - osoby bezrobotne  

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów deklarujących 

przynależność do grupy osób pozostających bez pracy. Liczność grupy wyniosła 292 

osoby (9,41% ogółu badanych), spośród których 106 (36,30%) odmówiła udzielenia 

informacji na temat średniej wysokości dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego. Wśród uczestników badania 38,35% deklarowała wysokość 

dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie, 

w tym blisko co 3 badany deklarował wysokość dochodów nie wyższą niż 600 zł. 

Co 10. z respondentów deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu na członka 

gospodarstwa domowego mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł, a około 14% 

badanych deklarowała wysokość dochodów na poziomie od 2 do 4 tys. złotych. 

W przypadku 1,37% (4 osoby) miesięczny dochód przekraczał kwotę 4 tysięcy złotych. 
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Tabela 89 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie bezrobotnych [%] 

 

bezrobotni 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 4,79% 22,60% 10,96% 10,27% 5,48% 8,22% 0,34% 1,03% 36,30% 100,00% 

Łącznie 14 66 32 30 16 24 1 3 106 292 

Źródło: badanie CATI, n=292 

 

Tabela 90 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w grupie bezrobotnych w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

bezrobotni 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bełchatów 0,00% 40,00% 6,67% 26,67% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 6,67% 

Brzeziny 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 

Kutno 0,00% 7,14% 21,43% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,29% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 10,26% 32,05% 19,23% 6,41% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 29,49% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Pabianice 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 66,67% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 30,43% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,22% 

Radomsko 0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 21,43% 7,14% 0,00% 0,00% 28,57% 

Rawa Mazowiecka 14,29% 0,00% 42,86% 28,57% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 
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bezrobotni 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 14,29% 4,76% 4,76% 14,29% 23,81% 0,00% 9,52% 28,57% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 58,82% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,29% 

Wieluń 0,00% 16,67% 0,00% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 35,71% 7,14% 0,00% 0,00% 7,14% 50,00% 

Zgierz 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 13,64% 4,55% 9,09% 13,64% 0,00% 13,64% 0,00% 0,00% 45,45% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 41,67% 0,00% 0,00% 41,67% 

Średnia dla obszaru 4,79% 22,60% 10,96% 10,27% 5,48% 8,22% 0,34% 1,03% 36,30% 

Źródło: badanie CATI, n=292 
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Dochody - pozostałe osoby  

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do respondentów, którzy nie 

zadeklarowali przynależności do żadnej z powyższych grupy osób. Liczność grupy 

wyniosła 113 osób (3,64% ogółu badanych), spośród których 27 osób (23,89%) odmówiło 

udzielenia informacji na temat średniej wysokości dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego. Wśród pozostałych uczestników badania ponad połowa 

(52,21%) deklarowała wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę 

nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów ponad 20% 

respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. Około 13% respondentów 

deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego 

mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł, a co 10. z badanych deklarował dochody 

na poziomie od 2 do 4 tys. złotych. Żadna osoba z tej kategorii respondentów 

nie zadeklarowała miesięcznego dochodu przekraczającego kwotę 4 tysięcy złotych.  

 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

121 

Tabela 91 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę w kategorii „pozostali” [%] 

 

pozostali 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,00% 20,35% 31,86% 13,27% 8,85% 1,77% 0,00% 0,00% 23,89% 100,00% 

Łącznie 0 23 36 15 10 2 0 0 27 113 

Źródło: badanie CATI, n=113 

 

Tabela 92 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę w kategorii „pozostali” w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

pozostali 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,00% 16,67% 16,67% 12,50% 29,17% 4,17% 0,00% 0,00% 20,83% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 28,57% 42,86% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 30,77% 61,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 

Radomsko 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 62,50% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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pozostali 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 23,53% 52,94% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Średnia dla obszaru 0,00% 20,35% 31,86% 13,27% 8,85% 1,77% 0,00% 0,00% 23,89% 

Źródło: badanie CATI, n=113 
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Charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem liczby osób w gospodarstwie 

domowym 

Dochody a liczba osób w gospodarstwie domowym - osoby mieszkające samodzielnie 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów zamieszkujących 

w pojedynkę. Liczba respondentów, których gospodarstwo domowe składa się wyłącznie 

z 1 osoby wyniosła 222 osoby (7,16% ogółu badanych), spośród których 42 osoby 

(18,92%) odmówiły udzielenia informacji na badany temat. Wśród uczestników badania 

blisko co 5. osoba (18,92%) deklarowała wysokość dochodów netto w przeliczeniu 

na 1 osobę nie przekraczającą 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów 

niemal 10% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. Kolejnych 

40% badanych deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale 

od 1 do 2 tys. zł. Dochód 20,27% osób zawierał się w przedziale od 2 do 4 tys. zł, 

a w przypadku niemal 2% respondentów (4 osoby) wysokość miesięcznych dochodów 

przekraczała kwotę 4 tys. zł. 
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Tabela 93 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób mieszkających w pojedynkę[%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 3,15% 6,31% 9,46% 40,09% 17,12% 3,15% 1,35% 0,45% 18,92% 100,00% 

Łącznie 7 14 21 89 38 7 3 1 42 222 

Źródło: badanie CATI, n=222 

Tabela 94 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób mieszkających w pojedynkę w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,71% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 6,67% 53,33% 26,67% 0,00% 6,67% 0,00% 6,67% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 25,00% 8,33% 41,67% 8,33% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Kutno 0,00% 0,00% 22,22% 44,44% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Łask 0,00% 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 5,48% 2,74% 8,22% 32,88% 30,14% 5,48% 1,37% 1,37% 12,33% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 

Radomsko 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 72,73% 9,09% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Zgierz 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 6,25% 12,50% 18,75% 31,25% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 45,45% 18,18% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,27% 

Średnia dla obszaru 3,15% 6,31% 9,46% 40,09% 17,12% 3,15% 1,35% 0,45% 18,92% 

Źródło: badanie CATI, n=222 
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Dochody a liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 osoby  

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, których  

gospodarstwo domowe zamieszkują 2 osoby. Liczność grupy wyniosła 750 osób (24,29% 

ogółu badanych), spośród których 128 osób (17,07%) odmówiło udzielenia informacji na 

badany temat. Wśród uczestników badania 16,54% deklarowała wysokość dochodów netto 

w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. złotych miesięcznie – w tym 

wysokość dochodów około 3% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu 

ubóstwa. Ponad 1/3 respondentów (38,53%) deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu 

mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód 26,66% badanych z tej kategorii 

zawierał się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. Kolejnych ponad 1% badanych (9 osób) 

deklarowała wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł. 
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Tabela 95 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 2 [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,27% 2,67% 13,60% 38,53% 22,93% 3,73% 1,20% 0,00% 17,07% 100,00% 

Łącznie 2 20 102 289 172 28 9 0 128 750 

Źródło: badanie CATI, n=750 

Tabela 96 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w ktorych liczba osób wynosi 2, w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 

Brzeziny 0,00% 11,11% 22,22% 33,33% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 75,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 2,70% 13,51% 48,65% 10,81% 0,00% 5,41% 0,00% 18,92% 

Grupa miast 0-5 tys. 3,23% 19,35% 12,90% 16,13% 35,48% 3,23% 0,00% 0,00% 9,68% 

Koluszki 0,00% 17,39% 47,83% 30,43% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 21,43% 14,29% 7,14% 0,00% 0,00% 57,14% 

Kutno 1,69% 1,69% 20,34% 30,51% 25,42% 8,47% 1,69% 0,00% 10,17% 

Łask 0,00% 0,00% 11,11% 27,78% 55,56% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 8,33% 66,67% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,00% 2,30% 13,36% 33,64% 18,89% 6,91% 2,30% 0,00% 22,58% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,75% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 3,70% 14,81% 66,67% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 2,94% 85,29% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 

Radomsko 0,00% 0,00% 3,33% 36,67% 33,33% 3,33% 0,00% 0,00% 23,33% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 37,50% 37,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 54,55% 36,36% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 9,26% 27,78% 57,41% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 3,70% 44,44% 18,52% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 29,63% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 84,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,38% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 36,84% 44,74% 5,26% 2,63% 0,00% 10,53% 

Zgierz 0,00% 0,00% 9,09% 81,82% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 

Średnia dla obszaru 0,27% 2,67% 13,60% 38,53% 22,93% 3,73% 1,20% 0,00% 17,07% 

Źródło: badanie CATI, n=750 
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Dochody a liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 osoby  

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, których  

gospodarstwo domowe zamieszkują 3 osoby. Liczność grupy wyniosła 817 osób (26,35% 

ogółu badanych, największa grupa pod względem liczebności respondentów), spośród 

których 209 osób (25,58%) odmówiło udzielenia informacji na badany temat. Wśród 

uczestników badania 21,30% deklarowała wysokość dochodów netto w przeliczeniu 

na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. złotych miesięcznie – w tym wysokość 

dochodów około 5% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała progu ubóstwa. 

Ponad 1/4 respondentów (26,19%) deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu 

mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód kolejnej 1/4 badanych mieścił się 

w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. Nieznacznie ponad 1% badanych (11 osób) 

deklarowała wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł. 
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Tabela 97 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 3 [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 
1001 – 2000 

zł 
2001 – 3000 

zł 
3001 – 4000 

zł 
4001 – 5000 

zł 
powyżej 5001 

zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,37% 4,53% 16,40% 26,19% 12,73% 12,85% 0,73% 0,61% 25,58% 100,00% 

Łącznie 3 37 134 214 104 105 6 5 209 817 

Źródło: badanie CATI, n=817 

Tabela 98 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 3 w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 23,53% 35,29% 20,59% 17,65% 0,00% 0,00% 2,94% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 42,86% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 88,89% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 5,88% 23,53% 35,29% 35,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 6,25% 18,75% 68,75% 

Kutno 0,00% 25,00% 14,29% 19,64% 5,36% 14,29% 0,00% 0,00% 21,43% 

Łask 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09% 72,73% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,43% 

Łowicz 0,00% 9,09% 18,18% 63,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 

Łódź 0,47% 5,69% 24,17% 25,59% 10,43% 3,79% 0,00% 0,47% 29,38% 

Opoczno 0,00% 0,00% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,25% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Pabianice 0,00% 0,00% 14,29% 42,86% 14,29% 10,71% 0,00% 0,00% 17,86% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 18,92% 21,62% 24,32% 0,00% 0,00% 0,00% 35,14% 

Radomsko 0,00% 0,00% 12,31% 21,54% 21,54% 26,15% 1,54% 0,00% 16,92% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 26,67% 60,00% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 5,56% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 7,81% 6,25% 7,81% 18,75% 25,00% 3,13% 0,00% 31,25% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 30,00% 10,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 35,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 8,00% 64,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 2,50% 40,00% 12,50% 20,00% 0,00% 2,50% 22,50% 

Zgierz 0,00% 8,70% 39,13% 4,35% 13,04% 8,70% 0,00% 0,00% 26,09% 

Grupa miast 5-10 tys. 4,44% 2,22% 11,11% 55,56% 2,22% 11,11% 0,00% 0,00% 13,33% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 12,90% 3,23% 19,35% 29,03% 3,23% 0,00% 32,26% 

Średnia dla obszaru 0,37% 4,53% 16,40% 26,19% 12,73% 12,85% 0,73% 0,61% 25,58% 

Źródło: badanie CATI, n=817 

 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

132 

Dochody a liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 osoby  

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, których  

gospodarstwo domowe zamieszkują 4 osoby. Liczność grupy wyniosła 783 osoby (25,25% 

ogółu badanych), spośród których 169 osób (21,58%) odmówiło udzielenia informacji 

na badany temat. Wśród uczestników badania 28,61% deklarowała wysokość dochodów 

netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. złotych miesięcznie 

 – w tym wysokość dochodów niemal 8% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała 

progu ubóstwa. Blisko co 3. z respondentów (30,78%) deklaruje osiąganie miesięcznego 

dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód kolejnych 16% badanych 

mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. Ponad 2% badanych (20 osób) deklarowała 

wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka gospodarstwa 

domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł. 
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Tabela 99 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 4 [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,77% 6,77% 21,07% 30,78% 6,26% 10,22% 1,66% 0,89% 21,58% 100,00% 

Łącznie 6 53 165 241 49 80 13 7 169 783 

Źródło: badanie CATI, n=783 

Tabela 100 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 4 w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Bełchatów 0,00% 4,08% 30,61% 40,82% 14,29% 6,12% 2,04% 0,00% 2,04% 

Brzeziny 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,31% 7,69% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 93,33% 

Kutno 0,00% 8,57% 20,00% 28,57% 5,71% 11,43% 0,00% 2,86% 22,86% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 66,67% 22,22% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 10,00% 30,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Łódź 1,30% 11,69% 22,73% 28,57% 7,14% 2,60% 1,30% 1,95% 22,73% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 17,02% 65,96% 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 14,89% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 6,85% 39,73% 32,88% 4,11% 0,00% 0,00% 1,37% 15,07% 

Radomsko 0,00% 0,00% 7,50% 30,00% 7,50% 20,00% 2,50% 2,50% 30,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 45,45% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 

Sieradz 11,11% 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 55,56% 0,00% 0,00% 11,11% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 1,85% 14,81% 12,96% 0,00% 16,67% 31,48% 7,41% 0,00% 14,81% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 12,50% 20,83% 37,50% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 27,08% 

Wieluń 0,00% 0,00% 13,51% 67,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,92% 

Zduńska Wola 3,13% 0,00% 6,25% 37,50% 12,50% 6,25% 3,13% 0,00% 31,25% 

Zgierz 1,82% 10,91% 34,55% 23,64% 5,45% 3,64% 1,82% 0,00% 18,18% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 9,09% 31,82% 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 40,91% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 11,54% 3,85% 15,38% 50,00% 0,00% 0,00% 19,23% 

Średnia dla obszaru 0,77% 6,77% 21,07% 30,78% 6,26% 10,22% 1,66% 0,89% 21,58% 

Źródło: badanie CATI, n=783 
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Dochody a liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 osób  

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, których 

gospodarstwo domowe zamieszkuje 5 osób. Liczność grupy wyniosła 331 osób (10,67% 

ogółu badanych), spośród których 112 osób (33,84%) odmówiło udzielenia informacji 

na badany temat. Wśród uczestników badania 35,65% deklarowała wysokość dochodów 

netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. złotych miesięcznie 

 – w tym wysokość dochodów blisko 20% respondentów była zbliżona lub nie przekraczała 

progu ubóstwa. 20% respondentów deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu 

mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód kolejnych 7,25% badanych mieścił 

się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. Nieznacznie ponad 3% badanych (10 osób) 

deklarowała wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł. 
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Tabela 101 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 5 [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,91% 17,82% 16,92% 20,24% 4,23% 3,02% 2,11% 0,91% 33,84% 100,00% 

Łącznie 3 59 56 67 14 10 7 3 112 331 

Źródło: badanie CATI, n=331 

Tabela 102 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 5 w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 45,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 15,00% 

Brzeziny 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kutno 14,29% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 28,57% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 1,25% 20,00% 20,00% 25,00% 10,00% 2,50% 1,25% 0,00% 20,00% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Pabianice 0,00% 12,00% 4,00% 28,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 20,00% 18,00% 14,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 25,00% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 36,36% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 27,27% 18,18% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 25,00% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,43% 

Wieluń 0,00% 0,00% 20,00% 26,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 46,67% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 5,88% 41,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,94% 

Zgierz 0,00% 18,52% 29,63% 14,81% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 44,44% 

Średnia dla obszaru 0,91% 17,82% 16,92% 20,24% 4,23% 3,02% 2,11% 0,91% 33,84% 

Źródło: badanie CATI, n=331 
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Dochody a liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 osób 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, których  

gospodarstwo domowe zamieszkuje 6 osób. Liczność grupy wyniosła 108 osób (3,48% 

ogółu badanych), spośród których 37 osób (34,26%) odmówiło udzielenia informacji 

na badany temat. Wśród uczestników badania ponad połowa (52,78%) deklarowała 

wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. 

złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów 34,26% respondentów nie przekraczała 

600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kolejnych 9,26% respondentów deklaruje 

osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód 

niespełna 3% badanych mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. 1 osoba 

zadeklarowała wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.
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Tabela 103 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 6 

 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,00% 34,26% 18,52% 9,26% 0,00% 2,78% 0,00% 0,93% 34,26% 100,00% 

Łącznie 0 37 20 10 0 3 0 1 37 108 

Źródło: badanie CATI, n=108 

Tabela 104 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 6 w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 
liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kutno 0,00% 57,14% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,00% 41,38% 31,03% 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,69% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,78% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 16,67% 33,33% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Wieluń 0,00% 12,50% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 0,00% 34,26% 18,52% 9,26% 0,00% 2,78% 0,00% 0,93% 34,26% 

Źródło: badanie CATI, n=108 
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Dochody a liczba osób w gospodarstwie domowym – ponad 6 osób 

W badanej próbie respondentów znajdują się osoby, których gospodarstwo domowe zamieszkuje 7 i więcej osób. Liczność tej grupy 

wyniosła 34 osoby, w tym: 

 25 respondentów przynależy do grupy, gdzie liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 7,  

 7 respondentów przynależy do grupy, gdzie liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 8, 

 2 respondentów przynależy do grupy, gdzie liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 9. 

Ponadto, 55 respondentów na pytanie o liczbę osób w gospodarstwie domowym odpowiedziało „trudno powiedzieć” bądź nie 

odpowiedziało w ogóle, podając jedynie dochód. 

Powyższe kwestie zostały zobrazowane w tabelach. 

Tabela 105 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 7 

 
liczba osób w gospodarstwie domowym -7 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł odm. odp. razem 

Łącznie 0 5 5 1 8 2 0 0 4 25 

Źródło: badanie CATI, n=25 

Tabela 106 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 8 

 
liczba osób w gospodarstwie domowym -8 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł odm. odp. razem 

Łącznie 2 2 1 2 0 0 0 0 0 7 

Źródło: badanie CATI, n=7 

Tabela 107 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród gospodarstw domowych, w których liczba osób wynosi 9 

 
liczba osób w gospodarstwie domowym -9 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł odm. odp. razem 

Łącznie 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Źródło: badanie CATI, n=2 

Tabela 108 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę; osoby które uchyliły się od odpowiedzi na pytanie o liczebność gospodarstwa domowego 

 
liczba osób w gospodarstwie domowym -x 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł odm. odp. razem 

Łącznie 0 0 0 1 0 0 0 1 53 55 

Źródło: badanie CATI, n=55 
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Charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem poziomu wykształcenia 

Dochód a wykształcenie respondentów - brak wykształcenia  

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, którzy nie posiadają 

formalnego wykształcenia. Liczba badanych mieszczących się w tej kategorii wyniosła 

20 osób (0,64% ogółu badanych). Wśród uczestników badania nie posiadających 

formalnego wykształcenia, aż 75% deklarowała wysokość dochodów netto w przeliczeniu 

na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość 

dochodów 40% respondentów nie przekraczała 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Kolejnych 20% respondentów deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego 

się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Zaledwie 1 badana osoba deklarowała wysokość 

miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego 

przekraczającą kwotę 5 tys. zł. 

 

Tabela 109 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących brak wykształcenia 

 

brak wykształcenia 

do 300 
zł 

301 - 
600 zł 

601 – 
1000 zł 

1001 – 
2000 zł 

2001 – 
3000 zł 

3001 – 
4000 zł 

4001 – 
5000 zł 

powyżej 
5001 zł 

odm. 
odp. 

razem 

Łącznie 2 6 7 4 0 0 0 1 0 20 

Źródło: badanie CATI, n=20 

Dochód a wykształcenie respondentów -  wykształcenie podstawowe i gimnazjalne 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, którzy posiadają 

wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. Liczba badanych mieszczących się w tej 

kategorii wyniosła 290 osób (9,35% ogółu badanych), spośród których 70 osób (24,14%) 

odmówiło udzielenia informacji na badany temat. Wśród uczestników badania 40% 

deklarowało wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nieprzekraczającą kwoty 

1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów 16,20% respondentów nie 

przekraczała 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kolejnych 24,14% respondentów 

deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale 

 od 1 do 2 tys. zł. Dochód 10% badanych mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. 

Zaledwie 1,38% badanych (4 osoby) deklarowało wysokość miesięcznych dochodów 

przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.
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Tabela 110 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne 

 

podstawowe, gimnazjalne 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 2,41% 13,79% 23,79% 24,14% 5,86% 4,48% 1,38% 0,00% 24,14% 100,00% 

Łącznie 7 40 69 70 17 13 4 0 70 290 

Źródło: badanie CATI, n=290 

Tabela 111 Miesieczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

podstawowe, gimnazjalne 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 50,00% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 

Brzeziny 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 27,27% 59,09% 9,09% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kutno 2,70% 10,81% 29,73% 27,03% 2,70% 5,41% 0,00% 0,00% 21,62% 

Łask 0,00% 8,33% 16,67% 41,67% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Łódź 1,54% 10,77% 27,69% 20,00% 6,15% 9,23% 3,08% 0,00% 21,54% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 8,33% 33,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 
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podstawowe, gimnazjalne 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 10,00% 10,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 6,67% 20,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 4,17% 37,50% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 50,00% 

Zgierz 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 11,11% 3,70% 25,93% 44,44% 7,41% 3,70% 0,00% 0,00% 3,70% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 75,00% 8,33% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 2,41% 13,79% 23,79% 24,14% 5,86% 4,48% 1,38% 0,00% 24,14% 

Źródło: badanie CATI, n=290 
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Dochód a wykształcenie respondentów - wykształcenie zasadnicze zawodowe 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, którzy posiadają 

wykształcenie zasadnicze zawodowe. Liczba badanych mieszczących się w tej kategorii 

wyniosła 634 osoby (20,45% ogółu badanych), spośród których 126 osób (19,87%) 

odmówiło udzielenia informacji na badany temat. Wśród uczestników badania ponad 1/3 

deklarowało wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 

kwoty 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów 11,83% respondentów nie 

przekraczała 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kolejnych 31,39% respondentów 

deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. 

zł. Dochód 17,19% badanych mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. Zaledwie 

1,26% badanych (8 osób) deklarowało wysokość miesięcznych dochodów przypadających 

na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.
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Tabela 112 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie zasadnicze zawodowe 

 

zasadnicze zawodowe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,63% 11,20% 18,45% 31,39% 10,25% 6,94% 1,10% 0,16% 19,87% 100,00% 

Łącznie 4 71 117 199 65 44 7 1 126 634 

Źródło: badanie CATI, n=634 

Tabela 113 Miesieczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie zasadnicze zawodowe w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

zasadnicze zawodowe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,50% 

Bełchatów 0,00% 6,67% 26,67% 46,67% 6,67% 3,33% 3,33% 0,00% 6,67% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 50,00% 33,33% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 9,09% 54,55% 27,27% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 9,09% 18,18% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 54,55% 

Kutno 0,00% 6,00% 18,00% 44,00% 12,00% 2,00% 0,00% 0,00% 18,00% 

Łask 0,00% 0,00% 15,38% 7,69% 30,77% 38,46% 7,69% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 1,21% 16,97% 24,85% 24,24% 10,30% 3,64% 0,00% 0,00% 18,79% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Pabianice 0,00% 8,33% 16,67% 37,50% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 33,33% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 18,03% 9,84% 39,34% 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% 31,15% 

Radomsko 0,00% 0,00% 4,17% 29,17% 4,17% 45,83% 4,17% 0,00% 12,50% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 14,29% 0,00% 0,00% 57,14% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 14,29% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

147 

 
zasadnicze zawodowe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 8,33% 10,42% 18,75% 37,50% 12,50% 4,17% 0,00% 8,33% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 21,43% 42,86% 2,38% 2,38% 2,38% 0,00% 0,00% 28,57% 

Wieluń 0,00% 0,00% 5,26% 78,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,79% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 59,09% 27,27% 13,64% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 2,94% 26,47% 14,71% 26,47% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 23,53% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 4,76% 57,14% 4,76% 4,76% 0,00% 0,00% 28,57% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 21,05% 21,05% 26,32% 15,79% 0,00% 0,00% 15,79% 

Średnia dla obszaru 0,63% 11,20% 18,45% 31,39% 10,25% 6,94% 1,10% 0,16% 19,87% 

Źródło: badanie CATI, n=634 
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Dochód a wykształcenie respondentów - wykształcenie średnie zawodowe 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów, posiadających 

wykształcenie średnie zawodowe. Liczba badanych mieszczących się w tej kategorii 

wyniosła 707 osób (22,80% ogółu badanych), spośród których 221 osób (31,26%) 

odmówiło udzielenia informacji na badany temat. Wśród uczestników badania 26,88% 

deklarowało wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 

kwoty 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów blisko 9% respondentów nie 

przekraczała 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kolejnych 26,73% respondentów 

deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. 

zł. Dochód 13,58% badanych mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. Zaledwie 

1,56% badanych (11 osób) deklarowało wysokość miesięcznych dochodów 

przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.
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Tabela 114 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie średnie zawodowe 

 

średnie zawodowe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,85% 7,50% 18,53% 26,73% 9,48% 4,10% 0,71% 0,85% 31,26% 100,00% 

Łącznie 6 53 131 189 67 29 5 6 221 707 

Źródło: badanie CATI, n=707 

Tabela 115 Miesieczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie średnie zawodowe w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

średnie zawodowe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 6,25% 0,00% 6,25% 0,00% 68,75% 

Bełchatów 0,00% 9,30% 34,88% 30,23% 9,30% 0,00% 0,00% 0,00% 16,28% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 

Kutno 0,00% 27,45% 15,69% 15,69% 11,76% 5,88% 1,96% 1,96% 19,61% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,89% 

Łowicz 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Łódź 1,56% 7,29% 14,58% 28,13% 14,06% 4,17% 0,52% 1,04% 28,65% 

Opoczno 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,67% 

Ozorków 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Pabianice 0,00% 2,50% 17,50% 45,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 2,38% 33,33% 30,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Radomsko 0,00% 0,00% 13,16% 28,95% 13,16% 10,53% 0,00% 0,00% 34,21% 

Rawa Mazowiecka 11,11% 0,00% 33,33% 55,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 30,00% 10,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 
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średnie zawodowe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 8,57% 11,43% 11,43% 17,14% 14,29% 5,71% 2,86% 28,57% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 28,57% 14,29% 25,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,43% 

Wieluń 0,00% 5,26% 26,32% 21,05% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 42,11% 

Zduńska Wola 5,26% 0,00% 21,05% 36,84% 15,79% 0,00% 0,00% 0,00% 21,05% 

Zgierz 0,00% 6,06% 48,48% 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 

Grupa miast 5-10 tys. 2,86% 5,71% 17,14% 48,57% 2,86% 2,86% 0,00% 0,00% 20,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 15,38% 7,69% 15,38% 19,23% 0,00% 0,00% 42,31% 

Średnia dla obszaru 0,85% 7,50% 18,53% 26,73% 9,48% 4,10% 0,71% 0,85% 31,26% 

Źródło: badanie CATI, n=707 
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Dochód a wykształcenie respondentów - wykształcenie średnie ogólnokształcące 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów posiadających 

wykształcenie średnie ogólnokształcące. Liczba badanych mieszczących się w tej kategorii 

wyniosła 623 osoby (20,09% ogółu badanych), spośród których 131 osób (21,03%) 

odmówiło udzielenia informacji na badany temat. Wśród uczestników badania 22,63% 

deklarowało wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 

kwoty 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów 7,54% respondentów nie 

przekraczała 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kolejnych 24,88% respondentów 

deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. 

zł. Dochód blisko 30% badanych mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. 

W przypadku 2,40% badanych (15 osób) deklarowała wysokość miesięcznych dochodów 

przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.
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Tabela 116 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie średnie ogólnokształcące 

 

średnie ogólnokształcące 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,64% 6,90% 15,09% 24,88% 13,16% 15,89% 1,44% 0,96% 21,03% 100,00% 

Łącznie 4 43 94 155 82 99 9 6 131 623 

Źródło: badanie CATI, n=623 

Tabela 117 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie średnie ogólnokształcące w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

średnie ogólnokształcące 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Bełchatów 0,00% 16,00% 20,00% 4,00% 16,00% 28,00% 8,00% 0,00% 8,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,05% 73,68% 5,26% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 11,11% 0,00% 25,93% 11,11% 14,81% 3,70% 0,00% 33,33% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 5,41% 2,70% 21,62% 45,95% 0,00% 0,00% 24,32% 

Koluszki 0,00% 0,00% 9,09% 72,73% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 

Kutno 3,03% 9,09% 3,03% 6,06% 12,12% 15,15% 3,03% 0,00% 48,48% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 50,00% 41,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 8,00% 28,00% 52,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 2,16% 7,19% 23,74% 38,13% 8,63% 1,44% 0,00% 0,00% 18,71% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Pabianice 0,00% 13,33% 13,33% 26,67% 0,00% 13,33% 0,00% 0,00% 33,33% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 26,09% 52,17% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,04% 

Radomsko 0,00% 0,00% 8,89% 20,00% 28,89% 20,00% 2,22% 2,22% 17,78% 
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średnie ogólnokształcące 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Rawa Mazowiecka 0,00% 11,11% 22,22% 55,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 

Sieradz 0,00% 0,00% 8,00% 28,00% 16,00% 28,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Skierniewice 0,00% 14,89% 6,38% 10,64% 23,40% 31,91% 2,13% 8,51% 2,13% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 12,50% 18,75% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,25% 

Wieluń 0,00% 0,00% 16,00% 60,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 29,27% 14,63% 17,07% 2,44% 2,44% 34,15% 

Zgierz 0,00% 8,00% 40,00% 12,00% 4,00% 16,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Średnia dla obszaru 0,64% 6,90% 15,09% 24,88% 13,16% 15,89% 1,44% 0,96% 21,03% 

Źródło: badanie CATI, n=623 
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Dochód a wykształcenie respondentów - wykształcenie policealne 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów posiadających 

wykształcenie policealne. Liczba badanych mieszczących się w tej kategorii wyniosła 182 

osoby (5,87% ogółu badanych), spośród których 22 osoby (12,09%) odmówiły udzielenia 

informacji na badany temat. Wśród pozostałych uczestników badania niemal 1/3 

deklarowała wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą 

kwoty 1 tys. złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów około 4% respondentów nie 

przekraczała 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kolejnych 39,01% respondentów 

deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. 

zł. Dochód 16,49% badanych mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. W przypadku 

0,5% badanych (1 osoby) wysokość miesięcznych dochodów przypadających na 1 członka 

gospodarstwa domowego przekraczała kwotę 4 tys. zł.
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Tabela 118 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie policealne 

 

policealne 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,00% 3,85% 28,02% 39,01% 12,64% 3,85% 0,00% 0,55% 12,09% 100,00% 

Łącznie 0 7 51 71 23 7 0 1 22 182 

Źródło: badanie CATI, n=182 

Tabela 119 Miesieczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie policealne w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

policealne 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 5,56% 38,89% 50,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 28,57% 28,57% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 28,57% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,00% 8,62% 22,41% 25,86% 22,41% 6,90% 0,00% 1,72% 12,07% 

Opoczno 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 27,27% 54,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 43,48% 47,83% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 

Radomsko 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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policealne 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 12,50% 37,50% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 22,22% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Średnia dla obszaru 0,00% 3,85% 28,02% 39,01% 12,64% 3,85% 0,00% 0,55% 12,09% 

Źródło: badanie CATI, n=182 
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Dochód a wykształcenie respondentów - wykształcenie wyższe 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów posiadających 

wykształcenie wyższe. Liczba badanych mieszczących się w tej kategorii wyniosła 644 

osoby (20,77% ogółu badanych), spośród których 190 (29,50%) odmówiło udzielenia 

informacji na badany temat. Wśród uczestników badania tylko 7,14% deklarowało 

wysokość dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. 

złotych miesięcznie - w tym wysokość dochodów mniej niż 2% respondentów nie 

przekraczała 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kolejnych 35,09% respondentów 

deklaruje osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. 

zł. Dochód co czwartego badanego (25,47%) mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. 

W przypadku blisko 3% badanych (18 osób) wysokość miesięcznych dochodów 

przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczała kwotę 4 tys. zł. 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

158 

Tabela 120 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie wyższe 

 

wyższe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,31% 1,40% 5,43% 35,09% 19,10% 6,37% 2,02% 0,78% 29,50% 100,00% 

Łącznie 2 9 35 226 123 41 13 5 190 644 

Źródło: badanie CATI, n=644 

Tabela 121 Miesieczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób deklarujących wykształcenie wyższe w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

wyższe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 0,00% 54,55% 36,36% 3,03% 0,00% 0,00% 6,06% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 57,14% 14,29% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 63,64% 27,27% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 81,25% 

Kutno 0,00% 0,00% 10,34% 13,79% 20,69% 17,24% 0,00% 0,00% 37,93% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 28,57% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 12,50% 31,25% 56,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,65% 1,94% 9,03% 26,45% 20,00% 4,52% 3,87% 1,29% 32,26% 

Opoczno 0,00% 0,00% 5,56% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 2,27% 0,00% 79,55% 11,36% 0,00% 0,00% 0,00% 6,82% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 39,22% 27,45% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Radomsko 0,00% 0,00% 2,70% 27,03% 16,22% 5,41% 0,00% 2,70% 45,95% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 28,57% 50,00% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 
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wyższe 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 4,92% 6,56% 11,48% 22,95% 21,31% 1,64% 0,00% 31,15% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 68,42% 21,05% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 

Wieluń 0,00% 0,00% 4,00% 72,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 38,10% 4,76% 4,76% 0,00% 23,81% 

Zgierz 0,00% 0,00% 0,00% 46,15% 23,08% 0,00% 3,85% 0,00% 26,92% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 36,84% 0,00% 5,26% 5,26% 0,00% 52,63% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 31,25% 12,50% 6,25% 0,00% 43,75% 

Średnia dla obszaru 0,31% 1,40% 5,43% 35,09% 19,10% 6,37% 2,02% 0,78% 29,50% 

Źródło: badanie CATI, n=644 
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Charakterystyka dochodów mieszkańców pod względem oceny stanu zdrowia 

Dochód a stan zdrowia respondentów - stan zdrowia nie utrudnia codziennego 

funkcjonowania 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów deklarujących, iż ich 

stan zdrowia nie utrudnia im codziennego funkcjonowania. Liczność grupy wyniosła 2326 

osób (74,90% ogółu badanych), spośród których 605 osób (26,01%) odmówiło udzielenia 

informacji na badany temat. Wśród uczestników badania 24,16% deklarowała wysokość 

dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. złotych 

miesięcznie - w tym wysokość dochodów 8,35% respondentów była zbliżona lub nie 

przekraczała progu ubóstwa. Kolejnych 27,43% respondentów deklaruje osiąganie 

miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód blisko 

co 5. z badanych osób (20,29%) mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. Nieznacznie 

ponad 2% badanych (49 osób) deklarowała wysokość miesięcznych dochodów 

przypadających na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.  
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Tabela 122 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób, których stan zdrowia nie utrudnia codziennego funkcjonowania [%] 

 

mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 
1001 – 2000 

zł 
2001 – 3000 

zł 
3001 – 4000 

zł 
4001 – 5000 

zł 
powyżej 5001 

zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,90% 7,48% 15,78% 27,43% 12,42% 7,87% 1,25% 0,86% 26,01% 100,00% 

Łącznie 21 174 367 638 289 183 29 20 605 2326 

Źródło: badanie CATI, n=2326 

 

Tabela 123 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób, których stan zdrowia nie utrudnia codziennego funkcjonowania w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 5,56% 33,33% 5,56% 5,56% 5,56% 0,00% 44,44% 

Bełchatów 0,00% 12,00% 20,80% 32,00% 18,40% 7,20% 1,60% 0,00% 8,00% 

Brzeziny 0,00% 15,00% 30,00% 35,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 6,90% 24,14% 58,62% 10,34% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 2,63% 18,42% 52,63% 21,05% 2,63% 2,63% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 6,82% 6,82% 2,27% 2,27% 9,09% 72,73% 

Kutno 1,46% 8,03% 10,95% 21,90% 8,76% 10,22% 1,46% 0,73% 36,50% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 21,43% 7,14% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 8,89% 28,89% 51,11% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 4,44% 

Łódź 1,76% 9,17% 18,69% 26,10% 13,05% 4,06% 1,06% 0,88% 25,22% 

Opoczno 0,00% 0,00% 8,82% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,29% 

Ozorków 0,00% 22,22% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 

Pabianice 0,00% 5,66% 14,15% 48,11% 6,60% 2,83% 0,00% 0,00% 22,64% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 11,24% 25,44% 25,44% 8,88% 0,00% 0,00% 0,59% 28,40% 

Radomsko 0,00% 0,00% 8,89% 24,44% 18,52% 17,04% 1,48% 1,48% 28,15% 

Rawa Mazowiecka 2,78% 2,78% 30,56% 50,00% 8,33% 2,78% 0,00% 0,00% 2,78% 
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mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Sieradz 0,00% 2,33% 13,95% 27,91% 9,30% 23,26% 0,00% 0,00% 23,26% 

Skierniewice 0,62% 11,11% 6,79% 11,11% 24,07% 20,99% 3,09% 3,09% 19,14% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 19,64% 16,07% 23,21% 5,36% 0,89% 0,00% 0,89% 33,93% 

Wieluń 0,00% 1,20% 15,66% 55,42% 3,61% 0,00% 0,00% 0,00% 24,10% 

Zduńska Wola 0,94% 0,00% 3,77% 37,74% 17,92% 7,55% 1,89% 0,94% 29,25% 

Zgierz 2,06% 12,37% 36,08% 21,65% 7,22% 4,12% 1,03% 0,00% 15,46% 

Grupa miast 5-10 tys. 4,17% 4,17% 10,42% 40,63% 5,21% 5,21% 1,04% 0,00% 29,17% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 2,35% 11,76% 3,53% 18,82% 29,41% 1,18% 0,00% 32,94% 

Średnia dla obszaru 0,90% 7,48% 15,78% 27,43% 12,42% 7,87% 1,25% 0,86% 26,01% 

Źródło: badanie CATI, n=2326 
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Dochód a stan zdrowia respondentów - stan zdrowia czasem utrudnia codzienne 

funkcjonowanie 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów deklarujących, iż ich 

stan zdrowia czasem utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Liczność grupy wyniosła 631 

osób (20,35% ogółu badanych), spośród których 135 osób (21,39%) odmówiło udzielenia 

informacji na badany temat. Wśród uczestników badania 22,98% deklarowała wysokość 

dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. złotych 

miesięcznie - w tym dochody niemal 7% respondentów były zbliżone lub nie przekraczały 

progu ubóstwa. Kolejnych 35,18% respondentów deklaruje osiąganie miesięcznego 

dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód blisko co 5 z badanych 

osób (19,18%) mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych. Jednocześnie tylko 1,27% 

badanych (8 osób) deklarowałao wysokość miesięcznych dochodów przypadających 

na 1 członka gospodarstwa domowego przekraczającą kwotę 4 tys. zł.  
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Tabela 124 Średnie dochody netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób, których stan zdrowia czasem utrudnia codzienne funkcjonowanie [%] 

 

mój stan zdrowia czasem utrudnia a czasem nie utrudnia codziennego funkcjonowania 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 
1001 – 2000 

zł 
2001 – 3000 

zł 
3001 – 4000 

zł 
4001 – 5000 

zł 
powyżej 5001 

zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 0,32% 6,50% 16,16% 35,18% 11,73% 7,45% 1,27% 0,00% 21,39% 100,00% 

Łącznie 2 41 102 222 74 47 8 0 135 631 

Źródło: badanie CATI, n=631 

Tabela 125 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób, których stan zdrowia czasem utrudnia codzienne funkcjonowanie w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 37,50% 41,67% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 16,67% 

Brzeziny 0,00% 20,00% 40,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 71,43% 14,29% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 29,41% 47,06% 23,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 8,33% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

Kutno 0,00% 22,81% 28,07% 22,81% 15,79% 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 

Łask 0,00% 0,00% 4,17% 20,83% 16,67% 50,00% 8,33% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,00% 7,47% 19,54% 34,48% 13,22% 5,17% 1,15% 0,00% 18,97% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,67% 

Ozorków 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 6,45% 58,06% 3,23% 0,00% 0,00% 0,00% 32,26% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 5,56% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 

Radomsko 0,00% 0,00% 11,11% 38,89% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 11,11% 0,00% 0,00% 55,56% 22,22% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 
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mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 0,00% 8,33% 27,78% 36,11% 13,89% 2,78% 0,00% 11,11% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 4,76% 61,90% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,81% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 28,00% 16,00% 0,00% 0,00% 16,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 10,00% 43,33% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 8,70% 4,35% 39,13% 4,35% 13,04% 4,35% 0,00% 26,09% 

Grupa miast 0-5 tys. 0,00% 17,39% 8,70% 21,74% 30,43% 8,70% 0,00% 0,00% 13,04% 

Średnia dla obszaru 0,32% 6,50% 16,16% 35,18% 11,73% 7,45% 1,27% 0,00% 21,39% 

Źródło: badanie CATI, n=631 
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Dochód a stan zdrowia respondentów - stan zdrowia utrudnia codzienne funkcjonowanie 

W zestawieniu ujęto dane odnoszące się wyłącznie do respondentów deklarujących, iż ich 

stan zdrowia utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Liczność grupy wyniosła 143 osoby 

(4,61% ogółu badanych), spośród których 20 osób (13,99%) odmówiło udzielenia 

informacji na badany temat. Wśród uczestników badania ponad 1/3 deklarowała wysokość 

dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczającą kwoty 1 tys. złotych 

miesięcznie - w tym dochody ponad 11% respondentów były na poziomie zbliżonym, lub 

nieznacznie przekraczały próg ubóstwa. Kolejnych 37,76% respondentów deklaruje 

osiąganie miesięcznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 1 do 2 tys. zł. Dochód 

11,89% badanych osób mieścił się w przedziale od 2 do 4 tys. złotych, a w przypadku 

zaledwie 0,7% (1 osoba) przekraczał on kwotę 4 tys. zł. 
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Tabela 126 Średni dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób których stan zdrowia utrudnia codzienne funkcjonowanie [%] 

 

mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne funkcjonowanie 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł powyżej 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 
razem 

Średnia dla obszaru 1,40% 9,79% 24,48% 37,76% 9,79% 2,10% 0,70% 0,00% 13,99% 100,00% 

Łącznie 2 14 35 54 14 3 1 0 20 143 

Źródło: badanie CATI, n=143 

Tabela 127 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 osobę wśród osób których stan zdrowia utrudnia codzienne funkcjonowanie w podziale na miasta i grupy miast województwa łódzkiego [%] 

 

mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 33,33% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 6,25% 37,50% 6,25% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 11,11% 33,33% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 11,54% 19,23% 7,69% 0,00% 0,00% 50,00% 11,54% 

Łask 0,00% 5,56% 22,22% 5,56% 11,11% 5,56% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 1,28% 5,13% 10,26% 12,82% 8,97% 1,28% 1,28% 50,00% 8,97% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 

Ozorków 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 16,67% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 7,14% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 14,29% 

Radomsko 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

do 300 zł 301 - 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł 
powyżej  
5001 zł 

odmowa 
odpowiedzi 

Skierniewice 0,00% 0,00% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 16,67% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 12,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 7,14% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 14,29% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 15,63% 28,13% 3,13% 3,13% 0,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 7,14% 35,71% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 1,40% 9,79% 24,48% 37,76% 9,79% 2,10% 0,70% 0,00% 13,99% 

Źródło: badanie CATI, n=143 
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II 2. Akumulacja kapitału ludzkiego  

Prezentowane w podrozdziale dane dotyczące stanu akumulacji kapitału ludzkiego 

uwzględniają analizę problemów badawczych, wśród których szczególna uwaga 

została zwrócona na: 

 analizę czynników wpływających na plany migracyjne mieszkańców miast 

badanego obszaru, 

 przestrzenne zróżnicowanie stanu zdrowia mieszkańców miast, 

 ocenę dostępu do usług społecznych w badanych miastach.  

II 2.1 Analiza czynników wpływających na plany migracyjne (według kierunków 

migracji) i ich zróżnicowania w miastach 

W celu uzyskania odpowiedzi na zagadnienia związane z problematyką czynników 

wpływających na plany migracyjne mieszkańców miast województwa łódzkiego,  

analizie poddano następujące pytania badawcze:  

 Jak plany migracyjne uzależnione są od sytuacji na rynku pracy? 

 Jak plany migracyjne uzależnione są od poziomu dochodów?  

 Jak plany migracyjne uzależnione są od ogólnej oceny warunków życia 

w mieście? 

 Jak plany migracyjne uzależnione są od sympatii do miejsca zamieszkania? 

 Jak plany migracyjne uzależnione są od poziomu zakorzenienia? 

 Jak plany migracyjne uzależnione są od wieku respondenta? 

 Jak plany migracyjne uzależnione są od wielkości gospodarstwa domowego? 

 Jak plany migracyjne uzależnione są od relacji z rodziną? 

 Jak plany migracyjne uzależnione są od relacji z sąsiadami? 

II 2.1.1 Jak plany migracyjne uzależnione są od sytuacji na rynku pracy?  

Plany migracyjne mieszkańców miast województwa łódzkiego związane z sytuacją 

na rynku pracy przeanalizowane zostały w oparciu o 2 kryteria:  

 statusu na rynku pracy badanych osób, 

 oceny aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście zamieszkiwanym przez 

badane osoby.  
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Odsetek osób z planami migracyjnymi (chęć zmiany miejsca zamieszkania w nadchodzących 3 latach) w poszczególnych kategoriach 

badanych o odmiennym statusie na rynku pracy. 

Bezrobotni 

Wśród ogółu badanych (3 100 osób) grupa osób bezrobotnych stanowiła łącznie 292 osoby (9,4%). W grupie tej ponad połowa 

respondentów (55,82%) nie planuje w ciągu najbliższych 3 lat zmiany miejsca zamieszkania, a blisko 10% nie ma na ten temat 

wyrobionej opinii. Jednocześnie około 1/3 bezrobotnych rozważa możliwość zmiany miejsca zamieszkania, w tym niemal 20% jako 

miejsce docelowe migracji obrałoby inny kraj europejski, a 12,67% inne miasto w Polsce. Destynacje znajdujące się poza Europą 

raczej nie cieszą się zainteresowaniem tej grupy badanych.  

Tabela 128 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie bezrobotnych [%] 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza Europą 
trudno 

powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, 
ale na terenie 
województwa 

łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w 

Europie 
razem 

Liczebność 6 3 27 17 20 163 56 292 

Średnia dla obszaru 2,05% 1,03% 9,25% 5,82% 6,85% 55,82% 19,18% 100% 

Źródło: badanie CATI, n=292 

Jedynie studenci i grupa pracowników służb mundurowych cechuje się niższym od ogółu populacji badanych osób bezrobotnych 

odsetkiem odpowiedzi wskazujących na plany migracyjne związane z chęcią zmiany miejsca zamieszkania. Warto zwrócić uwagę, 

że w Łodzi i grupie miast w przedziale pomiędzy 5 a 10 tysiącami mieszkańców odsetek deklaracji o braku planów związanych 

z migracją jest wyższy od średniej w tym zakresie. Jednocześnie blisko 20% rozpatruje migrację zagraniczną, a niemal co dziesiąty 

respondent nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie.  

Planów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania nie posiada ponad połowa respondentów z 15 miast województwa. Wśród 

bezrobotnych uczestników badania, najrzadziej nad opuszczeniem zamieszkiwanej miejscowości zastanawiali się mieszkańcy 

Łęczycy, Aleksandrowa Łódzkiego, Koluszek i Łowicza. Zbliżony odsetek tego typu odpowiedzi pojawił się także w miastach takich 

jak Wieluń, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Skierniewice, a także w grupie miast województwa zamieszkiwanych przez 5-10 tys. 
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mieszkańców. Ponadto ponad średnim wynikiem w tym zakresie uplasowała się stolica województwa Łódź, której nie zamierza 

opuścić ponad 2/3 bezrobotnych respondentów. Natomiast najczęściej nad wyjazdem do innego miejsca w Europie zastanawiają się 

mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic i Zgierza. Z kolei zmiana miejsca zamieszkania na inne miasto województwa 

łódzkiego najczęściej pojawiała się w wypowiedziach mieszkańców Brzezin, Głowna, Ozorkowa i mieszkańców grupy najmniejszych 

miast województwa. 

Tabela 129 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie bezrobotnych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

bezrobotni 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 33,33% 46,67% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 0,00% 

Kutno 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 57,14% 35,71% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 2,56% 0,00% 10,26% 1,28% 1,28% 67,95% 16,67% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 55,56% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 4,35% 17,39% 4,35% 17,39% 56,52% 

Radomsko 0,00% 0,00% 21,43% 7,14% 7,14% 64,29% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 71,43% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 80,95% 4,76% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 35,29% 5,88% 5,88% 5,88% 47,06% 
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bezrobotni 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 16,67% 

Zduńska Wola 0,00% 7,14% 0,00% 21,43% 21,43% 50,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 4,55% 0,00% 0,00% 4,55% 4,55% 86,36% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 8,33% 0,00% 25,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 

Średnia dla obszaru 2,05% 1,03% 9,25% 5,82% 6,85% 55,82% 19,18% 

Źródło: badanie CATI, n=292 

Emeryci i renciści. 

Grupa emerytów i rencistów jest jedną z najliczniejszych grup biorących udział w badaniu. Grupa ta składa się łącznie z 738 osób, co 

stanowi 23,81% wszystkich badanych. W badanej populacji emerytów i rencistów aż 91,06% respondentów deklaruje chęć 

zamieszkiwania w swoim mieście w perspektywie najbliższych trzech lat. Nad wyjazdem zastanawia się łącznie około 8% badanych, 

z czego większość w razie ewentualnej przeprowadzki deklaruje chęć pozostania na terenie województwa.  

Tabela 130 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie emerytów i rencistów [%] 

emeryci i renciści 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza 
Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście 
poza 

województwem 
łódzkim, ale 

w Polsce 

w innym mieście, 
ale na terenie 
województwa 

łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, ale 

w Europie 
razem 

Liczebność 12 0 5 12 36 672 1 738 

Średnia dla obszaru 1,63% 0,00% 0,68% 1,63% 4,88% 91,06% 0,14% 100% 

Źródło: badanie CATI, n=738 

W grupie miast o wyższym odsetku od średniej znajdują się największe miasta województwa takie jak Łódź, Tomaszów Mazowiecki 

czy Piotrków Trybunalski. Blisko 5% planuje przemieszczenie się w obrębie miast województwa, może mieć to związek z chęcią 
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przeprowadzenia się do rodziny. Odsetek deklaracji wskazujących na chęć wyprowadzenia się poza obręb województwa łódzkiego 

ma charakter incydentalnych wskazań.  

Tabela 131 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie emerytów i rencistów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

emeryci i renciści 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 12,50% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 81,25% 0,00% 

Bełchatów 2,86% 0,00% 0,00% 5,71% 2,86% 88,57% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 92,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 1,79% 3,57% 92,86% 1,79% 

Łask 2,78% 0,00% 0,00% 2,78% 19,44% 75,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 3,61% 0,00% 1,20% 0,60% 0,60% 93,98% 0,00% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 4,88% 9,76% 85,37% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 4,55% 0,00% 9,09% 0,00% 9,09% 77,27% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 3,92% 5,88% 90,20% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 9,38% 87,50% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 96,88% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 90,91% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% 19,35% 77,42% 0,00% 

Średnia dla obszaru 1,63% 0,00% 0,68% 1,63% 4,88% 91,06% 0,14% 

Źródło: badanie CATI, n=738  
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Zatrudnieni na umowę o pracę 

Osoby zatrudnione na umowę o pracę stanowią łącznie 38,87% respondentów (1 205 osób). Wśród osób zatrudnionych na umowę 

o pracę 78,59% respondentów nie posiada planów związanych z przeprowadzką w najbliższym okresie. Ewentualny wyjazd rozważa 

mniej niż co 5 badany, z czego najpopularniejszym kierunkiem okazuje się inne miasto województwa łódzkiego.  

Tabela 132 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie zatrudnionych na umowę o pracę [%] 

osoba zatrudniona/pracownik (umowa o pracę) 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza 
Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w 

Europie 
razem 

Liczebność 25 7 31 56 91 947 48 1205 

Średnia dla obszaru 2,07% 0,58% 2,57% 4,65% 7,55% 78,59% 3,98% 100% 

Źródło: badanie CATI, n=1205 

Wyższy od średniej wskaźnik osób skłonnych pozostać w swoim mieście zaobserwowano w stolicy województwa oraz kolejnych 

trzech najbardziej ludnych miastach województwa. Grupa 4,56% respondentów pomimo stabilnej formy zatrudnienia deklaruje 

rozpatrywanie wyjazdu poza granice kraju (w zdecydowanej większości do krajów znajdujących się w Europie, w Zduńskiej Woli ten 

wskaźnik kształtuje się na poziomie aż 15,38% a w Skierniewicach wynosi 7,55%). W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę 

na populację deklarującą chęć przeprowadzenia się w obrębie miast województwa łódzkiego.  

Tabela 133 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie zatrudnionych na umowę o pracę w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

osoba zatrudniona/pracownik (umowa o pracę) 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Bełchatów 4,69% 4,69% 3,13% 6,25% 4,69% 68,75% 7,81% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

Głowno 4,00% 0,00% 0,00% 4,00% 16,00% 68,00% 8,00% 

Koluszki 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 27,78% 50,00% 11,11% 
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osoba zatrudniona/pracownik (umowa o pracę) 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Konstantynów Łódzki 12,50% 0,00% 0,00% 6,25% 15,63% 65,63% 0,00% 

Kutno 4,60% 0,00% 1,15% 3,45% 3,45% 83,91% 3,45% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 57,14% 0,00% 

Łowicz 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 94,12% 0,00% 

Łódź 1,82% 0,36% 2,55% 3,65% 7,30% 81,02% 3,28% 

Opoczno 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 82,35% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 1,79% 0,00% 1,79% 7,14% 3,57% 83,93% 1,79% 

Piotrków Trybunalski 1,28% 0,00% 0,00% 2,56% 5,13% 91,03% 0,00% 

Radomsko 1,47% 0,00% 11,76% 2,94% 8,82% 72,06% 2,94% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 10,00% 85,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 92,86% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,94% 5,66% 10,38% 75,47% 7,55% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 6,52% 4,35% 86,96% 2,17% 

Wieluń 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 2,08% 91,67% 2,08% 

Zduńska Wola 0,00% 5,77% 0,00% 13,46% 9,62% 55,77% 15,38% 

Zgierz 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 4,65% 93,02% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 3,85% 5,77% 9,62% 76,92% 3,85% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 6,98% 13,95% 16,28% 55,81% 6,98% 

Średnia dla obszaru 2,07% 0,58% 2,57% 4,65% 7,55% 78,59% 3,98% 

Źródło: badanie CATI, n=1205 
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Zatrudnieni na umowy cywilno-prawne 

Zatrudnieni na umowy cywilno-prawne to grupa licząca 204 respondentów (6,58% badanych). Wśród nich grupa skłonnych do zmiany 

miejsca zamieszkania liczy 64 osoby (31,37%), jest to zatem odsetek wyższy o 12,53% od odsetka osób zatrudnionych na umowę 

o pracę.  

Tabela 134 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie zatrudnionych na umowę zlecenie/umowę o dzieło [%] 

praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza 
Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w 

Europie 
razem 

Liczebność 9 3 14 16 24 126 12 204 

Średnia dla obszaru 4,41% 1,47% 6,86% 7,84% 11,76% 61,76% 5,88% 100% 
Źródło: badanie CATI, n=204 

Populacja zatrudniana na umowach czasowych w większym stopniu deklaruje plany związane z migracją. 61,76% ankietowanych 

zamierza mieszkać w swoim aktualnym miejscu zamieszkania. Dla blisko 5% badanych lokalizacja nie ma znaczenia, jedynie 

przedsiębiorcy i studenci odpowiadali w tym zakresie na podobnym poziomie. Brak stabilnej formy zatrudnienia wpływa na mniejszy 

poziom zakorzenienia, co jednocześnie ułatwia podjęcie decyzji o przeprowadzce. 11,76% respondentów rozpatruje zmianę miejsca 

zamieszkania w obrębie miast województwa. Poza grupą pracowników mundurowych jest to wskaźnik najwyższy.  

Tabela 135 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie zatrudnionych na umowę o pracę/umowę o dzieło w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Brzeziny 33,33% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 33,33% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,71% 0,00% 
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praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 3,23% 1,08% 7,53% 6,45% 15,05% 61,29% 5,38% 

Opoczno 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 12,50% 0,00% 37,50% 0,00% 25,00% 25,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 71,43% 0,00% 

Radomsko 6,25% 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 75,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 57,14% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 33,33% 55,56% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 71,43% 0,00% 

 Średnia dla obszaru 4,41% 1,47% 6,86% 7,84% 11,76% 61,76% 5,88% 

Źródło: badanie CATI, n=204 
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Mundurowi 

W badanej populacji grupa pracowników służb mundurowych stanowiła zaledwie 14 osób - około 0,5% badanych. Ze względu na 

niską liczność badanej grupy, zróżnicowanie przestrzenne planów migracyjnych nie zostało szczegółowo zaprezentowane. 

Ograniczono się wyłącznie do zaprezentowania wyników średnich dla całego województwa. Ze zgromadzonych danych wynika, że 

połowa respondentów pracujących w służbach mundurowych nie sygnalizuje chęci do zmiany miejsca zamieszkania. Dodatkowo 

28,57% badanych dopuszcza ewentualną przeprowadzkę jedynie w obrębie miast województwa łódzkiego. Niewielkie jest także 

zainteresowanie ewentualnym opuszczeniem kraju.  

Tabela 136 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie pracowników służb mundurowych [%] 

pracownicy służb mundurowych 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza 
Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w 

Europie 
razem 

Liczebność 0 2 0 0 4 7 1 14 

Źródło: badanie CATI, n=14 

Przedsiębiorcy 

W kategorii przedsiębiorców znalazło się 229 respondentów - około 7% ogółu badanych. W badanej populacji przedsiębiorców 

16,16% deklaruje ewentualną chęć zmiany miejsca zamieszkania. Pozostała grupa to osoby nie planujące zmiany miejsca 

zamieszkania (73,36%). Respondenci dla których lokalizacja nie ma znaczenia (4,80%) oraz badani nie potrafiący jednoznacznie 

określić się w ramach zadanego pytania (5,68%) stanowią łącznie 10,48% badanych.  
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Tabela 137 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie przedsiębiorców [%] 

przedsiębiorcy – własna działalność gospodarcza 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza 
Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w 

Europie 
razem 

Liczebność 11 3 13 12 17 168 5 229 

Średnia dla obszaru 4,80% 1,31% 5,68% 5,24% 7,42% 73,36% 2,18% 100% 
Źródło: badanie CATI, n=229 

Ze zgromadzonych informacji wynika, że odsetek osób zaliczających się do grupy przedsiębiorców chcących pozostać 

w zamieszkiwanym aktualnie mieście, w każdej z badanych lokalizacji stanowi znaczniej powyżej połowy badanych. Nieliczne wyjątki 

stanowią wyłącznie te miasta, w których liczba przedsiębiorców wśród badanych była bardzo ograniczona i ograniczała się wyłącznie 

do pojedynczych osób. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku Łodzi odsetek przedsiębiorców chcących dalej mieszkać w tym 

mieście jest niższy od przeciętnej i kształtuje się na poziomie 59,38%. Jednocześnie łączny odsetek osób skłonnych opuścić miejsce 

zamieszkania i udać się za granicę kraju stanowi zaledwie 3,49% badanych.  

Tabela 138 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie przedsiębiorców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

przedsiębiorcy – własna działalność gospodarcza 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 6,90% 0,00% 10,34% 6,90% 3,45% 68,97% 3,45% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 71,43% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 4,69% 4,69% 3,13% 9,38% 14,06% 59,38% 4,69% 
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przedsiębiorcy – własna działalność gospodarcza 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,33% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 13,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 53,33% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 83,33% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 17,65% 0,00% 17,65% 64,71% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 66,67% 11,11% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 Średnia dla obszaru 4,80% 1,31% 5,68% 5,24% 7,42% 73,36% 2,18% 

Źródło: badanie CATI, n=229 

Rolnicy 

W badanej populacji grupa osób zaliczających się do kategorii rolników stanowiła zaledwie 21 osób - około 0,7% badanych. Ze 

względu na niską liczność badanej grupy, zróżnicowanie przestrzenne planów migracyjnych nie zostało szczegółowo 

zaprezentowane. Ograniczono się wyłącznie do zaprezentowania wyników średnich badanej kategorii osób dla całego województwa. 

Ponad 3/4 respondentów deklarujących się jako rolnicy, w zakresie planów migracyjnych wskazuje na chęć mieszkania w swoim 

aktualnym miejscu zamieszkania.   
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Tabela 139 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie rolników [%] 

rolnicy 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza 
Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w 

Europie 
razem 

Liczebność 0 1 0 1 1 16 2 21 

Źródło: badanie CATI, n=21 

Uczniowie i studenci 

Do kategorii uczniów i studentów zakwalifikowane zostały łącznie 284 osoby - 9,16% badanych. Odsetek osób planujących pozostać 

w najbliższych latach na terenie województwa łódzkiego wynosi zaledwie 40,15%. Jednakże może to być związane między innymi 

z typowym dla tej kategorii badanych przemieszczaniem się na krótki okres (szkoły, lub studiów) do wybranych miast kraju, który po 

zakończeniu nauki skutkuje powrotem do pierwotnego miejsca zamieszkania. Spośród badanych blisko 15% planuje przeprowadzkę 

poza województwo, ale z zamiarem pozostania w Polsce – jest to najwyższy wskaźnik w tej kategorii odpowiedzi wśród wszystkich 

wyszczególnionych statusów na rynku pracy. Z drugiej strony 8,45% respondentów rozpatruje wyjazd za granicę (głównie do krajów 

europejskich), co dodatkowo podkreśla dominację kierunku krajowego migracji. 

Tabela 140 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie uczniów i studentów  

uczniowie i studenci 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza 
Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w 

Europie 
razem 

Liczebność 12 6 66 41 27 114 18 284 

Średnia dla obszaru 4,23% 2,11% 23,24% 14,44% 9,51% 40,14% 6,34% 100% 
Źródło: badanie CATI, n=284 

Jak wspomniano powyżej, tylko 40,14% respondentów znajdujących się w grupie studentów i uczniów planuje pozostać w swoim 

aktualnym miejscu zamieszkania. Korzystniejsza sytuacja została odnotowana w stolicy województwa, będącej jednocześnie silnym 

ośrodkiem akademickim, gdzie wskaźnik w omawianym zakresie kształtuje się na poziomie 55,41%. Ze względu na położenie 
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geograficzne województwa, wysokiego wskaźnika migracji krajowych wśród uczniów i studentów można doszukiwać się między 

innymi w związku z grawitowaniem województwa w kierunku Warszawy lidera w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego 

w wymiarze ogólnopolskim.  

Tabela 141 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie uczniów i studentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

uczniowie i studenci 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 9,09% 27,27% 9,09% 54,55% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 7,69% 0,00% 7,69% 15,38% 23,08% 15,38% 30,77% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Kutno 4,00% 4,00% 8,00% 40,00% 4,00% 36,00% 4,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 6,76% 1,35% 22,97% 6,76% 2,70% 55,41% 4,05% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 14,29% 57,14% 0,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 27,27% 27,27% 0,00% 45,45% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 

Sieradz 8,33% 0,00% 16,67% 16,67% 25,00% 25,00% 8,33% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 50,00% 10,00% 

Tomaszów Mazowiecki 5,00% 0,00% 60,00% 0,00% 5,00% 30,00% 0,00% 

Wieluń 7,69% 0,00% 61,54% 7,69% 7,69% 15,38% 0,00% 

Zduńska Wola 4,00% 16,00% 8,00% 40,00% 4,00% 12,00% 16,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 10,00% 50,00% 0,00% 

 Średnia dla obszaru 4,23% 2,11% 23,24% 14,44% 9,51% 40,14% 6,34% 

Źródło: badanie CATI, n=284  
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Pozostali - osoby nie sklasyfikowane w innych kategoriach. 

W grupie osób niesklasyfikowanych w innych kategoriach respondentów uwzględniających status na rynku pracy, znalazło się łącznie 

113 osób - 3,65% ogółu badanych. 3/4 respondentów przedmiotowej kategorii nie przejawia chęci do zmiany miejsca zamieszkania. 

Populacja wskazująca na chęć migracji krajowej nie przekracza 10%, natomiast wyjazd za granicę do krajów europejskich 

w perspektywie 3 najbliższych lat deklaruje 6,19% tych osób. 

Tabela 142 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie „pozostali” [%] 

pozostali 

 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

poza 
Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w 

Europie 
razem 

Liczebność 3 0 7 6 5 85 7 113 

Średnia dla obszaru 2,65% 0,00% 6,19% 5,31% 4,42% 75,22% 6,19% 100% 
Źródło: badanie CATI, n=113 

Nieznacznie rzadziej niż przeciętnie chęć pozostania w aktualnym miejscu zamieszkania w tej grupie badanych, wskazywali 

mieszkańcy 7 miast i grupy najmniejszych miast województwa. Wśród miast tych znalazły się Skierniewice, Radomsko, Kutno, 

Pabianice, Łódź, Łęczyca oraz Koluszki. W przypadku Łodzi, odsetek osób skłonnych do pozostania w mieście wyniósł 58,33% 

badanych.  

Tabela 143 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w grupie „pozostali” w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pozostali 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Bełchatów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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pozostali 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 33,33% 

Łęczyca 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 4,17% 0,00% 8,33% 16,67% 12,50% 58,33% 0,00% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 57,14% 28,57% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 12,50% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 50,00% 12,50% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 11,76% 5,88% 0,00% 82,35% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Średnia dla obszaru 2,65% 0,00% 6,19% 5,31% 4,42% 75,22% 6,19% 

Źródło: badanie CATI, n=113 
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Częstość występowania planów migracyjnych (chęć zmiany miejsca zamieszkania w nadchodzących 3 latach) zależnie od oceny 

dostępu do miejsc pracy. 

Wśród badanych osób częstość występowania dobrej oceny dostępu do miejsc pracy, wynosiła 15,42% wskazań. Osoby oceniające 

sytuację średnio stanowiły 39,68% badanych. Około 2/5 mieszkańców badanego obszaru oceniało sytuację dostępu do miejsc pracy 

negatywnie, a niespełna 4% nie miała na ten temat zdania.  

W zakresie częstotliwości planów migracyjnych konfrontowanych z ocena dostępu do miejsc pracy warto zwrócić uwagę, że struktura 

odpowiedzi respondentów deklarujących dobry lub średni poziom dostępności jest zbliżony. Ponadto odsetek poszczególnych 

wskazań w grupie respondentów określających sytuację jako zła, także nie odstaje w istotny sposób od wyników wskazywanych 

w pozostałych kategoriach, co może sugerować, iż plany migracyjne badanych nie pozostają w związku z oceną sytuacji na rynku 

pracy.  

Tabela 144 Częstość występowania planów migracyjnych w zależności od oceny dostępu do miejsc pracy [%] 

  
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście 
poza 

województwem 
łódzkim, ale w 

Polsce 

w innym 
mieście, ale na 

terenie 
województwa 

łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, ale 
w Europie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 1,46% 0,42% 2,09% 5,02% 11,30% 76,57% 3,14% 

Liczebność 7 2 10 24 54 366 15 

średnio 
Średnia dla obszaru 3,01% 0,73% 3,17% 5,93% 8,54% 75,37% 3,25% 

Liczebność 37 9 39 73 105 927 40 

trudno powiedzieć 
Średnia dla obszaru 0,83% 0,83% 2,50% 4,17% 10,00% 80,83% 0,83% 

Liczebność 1 1 3 5 12 97 1 

źle 
Średnia dla obszaru 2,59% 1,02% 8,73% 4,64% 4,25% 71,38% 7,39% 

Liczebność 33 13 111 59 54 908 94 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Około ¾ badanych w tych grupach deklaruje brak chęci do migracji w perspektywie najbliższych trzech lat. Jedyną znaczącą różnicą 

jest większy odsetek rozpatrujących migrację w obrębie miast województwa łódzkiego w grupie osób oceniających dostępność miejsc 

pracy jako dobrą. W grupie osób oceniających sytuację na rynku pracy jako złą 8,41% ankietowanych deklaruje chęć migracji 
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zagranicznej, dodatkowo, co symptomatyczne, aż 8,73% badanych nie podawało jednoznacznej odpowiedzi. Rozpatrując wartości 

średnie należy zwrócić uwagę, że ocena dostępu miejsc pracy nie stanowi zmiennej determinującej zachowania migracyjne w sposób 

kluczowy. W dziesięciu miastach i jednej grupie miast dobra ocena dostępności do miejsc pracy wiąże się z wyższym od przeciętnego 

wskaźnikiem braku planów związanych z migracjami. W tej grupie znajduje się m.in. Łódź (79,02%) i Radomsko (80,95%). 

Tabela 145 Plany migracyjne w kontekście dobrej oceny dostępu do miejsc pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępu do miejsc pracy 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 81,82% 0,00% 

Bełchatów 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 62,50% 12,50% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 92,31% 3,85% 

Konstantynów Łódzki 28,57% 0,00% 0,00% 7,14% 21,43% 42,86% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 3,33% 10,00% 13,33% 73,33% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 96,97% 0,00% 

Łódź 0,70% 0,70% 2,10% 3,50% 9,79% 79,02% 4,20% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 14,29% 28,57% 14,29% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 14,29% 80,95% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 90,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 10,87% 6,52% 73,91% 8,70% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 16,67% 

Wieluń 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 95,83% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 6,67% 0,00% 13,33% 26,67% 53,33% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 16,67% 77,78% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 1,46% 0,42% 2,09% 5,02% 11,30% 76,57% 3,14% 

Źródło: badanie CATI, n=478  
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Tabela 146 Plany migracyjne w kontekście średniej oceny dostępu do miejsc pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępu do miejsc pracy 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale na 
terenie województwa 

łódzkiego 

w tym 
mieście 

za granicą, 
ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,50% 0,00% 

Bełchatów 5,13% 1,28% 3,85% 6,41% 7,69% 73,08% 2,56% 

Brzeziny 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 15,38% 53,85% 15,38% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 

Koluszki 6,90% 0,00% 0,00% 3,45% 24,14% 55,17% 10,34% 

Konstantynów Łódzki 2,44% 0,00% 0,00% 2,44% 14,63% 80,49% 0,00% 

Kutno 1,59% 0,79% 0,79% 8,73% 2,38% 83,33% 2,38% 

Łask 7,69% 0,00% 0,00% 15,38% 7,69% 69,23% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Łowicz 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 88,24% 0,00% 

Łódź 4,36% 1,16% 4,07% 4,94% 8,43% 73,55% 3,49% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 37,50% 37,50% 0,00% 

Pabianice 0,00% 2,78% 2,78% 13,89% 8,33% 69,44% 2,78% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 97,87% 0,00% 

Radomsko 8,77% 0,00% 12,28% 3,51% 8,77% 64,91% 1,75% 

Rawa Mazowiecka 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 66,67% 0,00% 

Sieradz 0,00% 4,17% 0,00% 4,17% 4,17% 83,33% 4,17% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 8,11% 85,14% 4,05% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 3,85% 80,77% 0,00% 

Wieluń 4,00% 0,00% 8,00% 0,00% 8,00% 80,00% 0,00% 

Zduńska Wola 1,45% 1,45% 0,00% 18,84% 8,70% 57,97% 11,59% 

Zgierz 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 6,00% 84,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 3,39% 8,47% 10,17% 74,58% 3,39% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 5,56% 8,33% 19,44% 63,89% 2,78% 

Średnia dla obszaru 3,01% 0,73% 3,17% 5,93% 8,54% 75,37% 3,25% 

Źródło: badanie CATI, n=1230 

Pomimo złej oceny dostępności do miejsc pracy w 11 miastach odnotowano wyższy od przeciętnej odsetek respondentów 

deklarujących chęć mieszkania w swoim aktualnym miejscu zamieszkania. W tej grupie znajduje się m.in. stolica województwa, 

Pabianice, oba miasta na prawach powiatu, jak również grupa mniejszych miast w przedziale do od 5 do 10 tysięcy mieszkańców. 
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Tabela 147 Plany migracyjne w kontekście złej oceny dostępu do miejsc pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępu do miejsc pracy 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

w innym mieście, ale 
na terenie 

województwa 
łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 62,50% 0,00% 

Bełchatów 1,43% 4,29% 10,00% 4,29% 0,00% 64,29% 15,71% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09% 54,55% 18,18% 

Głowno 11,11% 0,00% 0,00% 22,22% 22,22% 33,33% 11,11% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 77,78% 11,11% 

Konstantynów Łódzki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 6,52% 2,17% 2,17% 2,17% 2,17% 60,87% 23,91% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 17,65% 76,47% 0,00% 

Łęczyca 7,69% 0,00% 15,38% 0,00% 7,69% 69,23% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 3,42% 0,38% 10,27% 4,18% 3,42% 72,62% 5,70% 

Opoczno 17,86% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 78,57% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 12,50% 62,50% 0,00% 

Pabianice 2,11% 0,00% 6,32% 2,11% 1,05% 80,00% 8,42% 

Piotrków Trybunalski 0,62% 0,00% 4,97% 3,11% 3,11% 80,12% 8,07% 

Radomsko 1,69% 0,00% 27,12% 6,78% 0,00% 61,02% 3,39% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 66,67% 16,67% 

Sieradz 6,25% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 56,25% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 1,59% 6,35% 12,70% 74,60% 4,76% 

Tomaszów Mazowiecki 0,97% 0,00% 17,48% 1,94% 0,97% 70,87% 7,77% 

Wieluń 0,00% 0,00% 13,21% 1,89% 0,00% 81,13% 3,77% 

Zduńska Wola 2,22% 13,33% 4,44% 15,56% 4,44% 48,89% 11,11% 

Zgierz 0,00% 0,00% 7,79% 2,60% 3,90% 81,82% 3,90% 

Grupa miast 5-10 tys. 3,85% 0,00% 1,92% 5,77% 7,69% 78,85% 1,92% 

Grupa miast od 0-5 tys. 3,51% 1,75% 8,77% 8,77% 12,28% 52,63% 12,28% 

Średnia dla obszaru 2,59% 1,02% 8,73% 4,64% 4,25% 71,38% 7,39% 

Źródło: badanie CATI, n=1272 
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III 2.1.2 Jak plany migracyjne uzależnione są od poziomu dochodów?  

Celem kolejnego analizowanego zagadnienia było sprawdzenie występowania ewentualnej zależności między planami migracyjnymi 

a poziomem dochodów na członka rodziny w gospodarstwie domowym respondentów.  

Osoby mieszczące się w przedziale dochodów do 300 zł i od 300 do 600 zł miesięcznie przypadających na 1 osobę, stanowią łącznie 

8,81% ogółu badanych. W grupie tej odnotowano najwyższe wskaźniki osób deklarujących chęć wyjazdu za granicę  

- 9,30% oraz 11,30%. Stosunkowo najmniej w tej grupie jest także osób deklarujących chęć pozostania w aktualnie zamieszkiwanym 

mieście - zaledwie 34,88% w grupie, w której dochody nie przekraczają 300 zł na osobę oraz 65,22% w grupie 301-600 zł. W grupach 

osób najuboższych, najwyższy jest także odsetek osób, które nie potrafią jednoznacznie sprecyzować swoich planów migracyjnych. 

Wskazane zależności nie występują już w tak intensywny sposób, w grupach o wyższych dochodach. Jedynie w grupie osób, których 

średni miesięczny dochód na członka rodziny mieści się w przedziale 3001-4000 zł, obserwuje się zwiększony udział deklaracji 

wskazujących na plany związane ze zmianą miejsca zamieszkania na inne miasto w województwie łódzkim (15,45%, w stosunku do 

średniej dla obszaru wynoszącej około 7%).  

Tabela 148 Struktura planów związanych z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat z uwzględnieniem miesięcznego dochodu netto respondenta w przeliczeniu na 1 osobę [%] 

  do 300 zł 301 – 600 zł 601 – 1000 zł 1001 – 2000 zł 2001 – 3000 zł 3001 – 4000 zł 4001 – 5000 zł pow. 5001 zł 
odmowa 

odpowiedzi 

średnia 
dla 

obszaru 

w tym mieście 34,88% 65,22% 82,96% 79,54% 74,01% 69,96% 83,33% 45,00% 68,55% 74,13% 

w innym mieście, ale na 
terenie województwa 
łódzkiego 

4,65% 5,65% 7,19% 7,22% 9,55% 15,45% 5,56% 20,00% 4,08% 7,26% 

w innym mieście poza 
woj łódzkim, ale w Polsce 

6,98% 6,09% 3,70% 6,13% 4,51% 7,30% 5,56% 10,00% 4,21% 5,19% 

za granicą, ale w Europie 9,30% 11,30% 3,90% 2,74% 7,43% 3,00% 5,56% 5,00% 5,00% 4,84% 

poza Europą 0,00% 0,43% 0,41% 1,09% 0,80% 0,43% 0,00% 5,00% 0,92% 0,81% 

lokalizacja nie ma 
znaczenia 

2,33% 2,61% 1,64% 1,86% 1,59% 3,00% 0,00% 10,00% 4,08% 2,52% 

trudno powiedzieć  41,86% 8,70% 0,21% 1,42% 2,12% 0,86% 0,00% 5,00% 13,16% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=3100   
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Ponieważ liczność grupy osób, których wysokość dochodu miesięcznego na członka rodziny nie przekracza 300 zł, wynosiła zaledwie 

25 osób, grupa ta połączona została z grupą osób o dochodzie 301-600 zł. Łączna liczność obu grup to 254 osoby. Jak wspomniano 

powyżej, specyfiką obu grup o najniższych dochodach jest mniejsza liczba wskazań na chęć pozostania w mieście, w którym 

mieszkają one obecnie. Wśród ludnych miast województwa, w których badani rzadziej niż przeciętnie wskazywali na chęć pozostania 

w mieście znalazły się Piotrków Trybunalski (57,89%) oraz Tomaszów Mazowiecki (56,52%). Wskaźnik tego typu wskazań 

w przypadku Łodzi wyniósł 67,50%.  

Tabela 149 Plany migracyjne respondentów osiągających dochód na jedną osobę w przedziale do 600 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dochód na jedną osobę w przedziale do 600 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 40,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 26,67% 

Brzeziny 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 87,50% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 69,23% 3,85% 19,23% 3,85% 0,00% 3,85% 0,00% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Łódź 67,50% 3,75% 3,75% 12,50% 0,00% 3,75% 8,75% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 57,89% 0,00% 5,26% 26,32% 0,00% 0,00% 10,53% 

Radomsko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 73,68% 10,53% 10,53% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 
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dochód na jedną osobę w przedziale do 600 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Tomaszów Mazowiecki 56,52% 4,35% 4,35% 13,04% 0,00% 0,00% 21,74% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 80,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 83,33% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 64,96% 5,91% 6,69% 11,81% 0,00% 2,76% 7,87% 

Źródło: badanie CATI, n=254 

Łączna liczność grupy osób, których średni dochód na członka rodziny wynosi od 601 do 1000 zł wyniosła 504 osoby (16,26% ogółu 

badanych). Przeciętnie około 80% badanych z grupy osób, których dochody mieszczą się w przedziale od 601 do 1000 zł deklaruje 

chęć pozostania w obecnie zamieszkiwanym mieście. W przypadku Łodzi wskaźnik ten wynosi 79,05%.  

Tabela 150 Plany migracyjne respondentów osiągających dochód na jedną osobę w przedziale od 601-1000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dochód na jedną osobę w przedziale od 601 do 1000 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 88,89% 5,56% 2,78% 0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% 12,50% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 76,19% 14,29% 0,00% 4,76% 0,00% 4,76% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 70,59% 8,82% 8,82% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 79,05% 6,08% 5,41% 4,05% 0,68% 0,68% 4,05% 
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dochód na jedną osobę w przedziale od 601 do 1000 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Opoczno 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 

Ozorków 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 88,24% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 84,78% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,87% 

Radomsko 50,00% 7,14% 0,00% 7,14% 0,00% 7,14% 28,57% 

Rawa Mazowiecka 85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 33,33% 33,33% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 93,75% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 0,00% 3,13% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 60,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 92,11% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 

Grupa miast 5-10 tys. 81,25% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 38,46% 46,15% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 80,16% 6,94% 3,57% 3,77% 0,40% 1,59% 3,57% 

Źródło: badanie CATI, n=504 

Grupa respondentów deklarujących osiąganie średnich dochodów mieszczących się w przedziale 1001 zł - 2000 zł wyniosła łącznie 

914 osób - 29,48%. Niemal wszystkie kategorie wskazań badanej grupy, zbliżone są do wartości średnich ogółem dla całej badanej 

populacji. Nieznacznie od wartości przeciętnej różni się tylko odsetek osób skłonnych wyjechać do innego kraju w Europie - wyższy 

w tym przypadku o 2 punkty procentowe oraz niższy o 5 punktów odsetek osób skłonnych pozostać w obecnie zamieszkiwanym 

mieście. Wskaźnik osób skłonnych postać w obecnie zamieszkiwanym mieście w badanej grupie, znajdujący się poniżej wartości 

średniej (79,54%), odnotowano łącznie w 13 miastach obszaru, w tym w Łodzi, w której wynosi on 76,61%.  
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Tabela 151 Plany migracyjne respondentów osiągających dochód na jedną osobę w przedziale od 1001-2000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dochód na jedną osobę w przedziale od 1001 zł do 2000 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 77,78% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 

Bełchatów 85,71% 0,00% 7,14% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 

Brzeziny 50,00% 12,50% 0,00% 25,00% 0,00% 12,50% 0,00% 

Głowno 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 80,00% 8,00% 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 72,92% 4,17% 6,25% 10,42% 0,00% 4,17% 2,08% 

Łask 60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 96,55% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 76,61% 11,93% 5,05% 2,29% 1,38% 2,29% 0,46% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 73,97% 6,85% 12,33% 2,74% 1,37% 1,37% 1,37% 

Piotrków Trybunalski 95,77% 1,41% 1,41% 1,41% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 63,41% 2,44% 14,63% 0,00% 0,00% 12,20% 7,32% 

Rawa Mazowiecka 80,00% 10,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Sieradz 94,12% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 82,76% 6,90% 10,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 96,55% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 96,55% 1,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,72% 

Zduńska Wola 56,60% 3,77% 18,87% 9,43% 9,43% 1,89% 0,00% 

Zgierz 84,21% 2,63% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 7,89% 

Grupa miast 5-10 tys 78,95% 10,53% 7,02% 3,51% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 79,54% 7,22% 6,13% 2,74% 1,09% 1,86% 1,42% 

Źródło: badanie CATI, n=914 

Liczność grupy respondentów, których dochody mieszczą się w kategorii dochodów przypadających na członka w rodzinie między 

2001 a 3000 zł, wyniosła 377 osób (12,16% ogółu badanych). W grupie tej nieznacznie częściej niż przeciętnie wskazywano 
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na możliwość zmiany miejsca zamieszkania na inny kraj w Europie (7,43%, w stosunku do 4,84% ogółu badanych). Mniejszy 

natomiast był odsetek osób, które nie potrafiły określić swoich planów na przyszłość (2,12%, w stosunku do średniej 5,26%).  Odsetek 

mieszkańców Łodzi zaliczających się do analizowanej kategorii skłonnych pozostać w mieście, zbliżony był do wartości średniej dla 

całej badanej kategorii i wyniósł 79,81%. 

Tabela 152 Plany migracyjne respondentów osiągających dochód na jedną osobę w przedziale od 2001-3000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dochód na jedną osobę w przedziale od 2001 zł do 3000 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 41,67% 8,33% 4,17% 20,83% 8,33% 8,33% 8,33% 

Brzeziny 75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 85,71% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 37,50% 37,50% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 83,33% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 79,81% 5,77% 3,85% 5,77% 0,00% 2,88% 1,92% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 87,50% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 93,33% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 60,71% 17,86% 3,57% 3,57% 0,00% 0,00% 14,29% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 67,92% 11,32% 7,55% 13,21% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 57,69% 26,92% 3,85% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 88,89% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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dochód na jedną osobę w przedziale od 2001 zł do 3000 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Grupa miast od 0-5 tys. 56,52% 21,74% 4,35% 8,70% 4,35% 4,35% 0,00% 

Średnia dla obszaru 74,01% 9,55% 4,51% 7,43% 0,80% 1,59% 2,12% 

Źródło: badanie CATI, n=377 

Symptomatyczne dla grupy respondentów o dochodach na członka rodziny do 3001 do 4000 zł, jest niższa od przeciętnej o blisko 

5% liczba osób skłonnych pozostać dotychczasowym mieście oraz wyższy o blisko 8% odsetek osób skłonnych zmienić miejsce 

zamieszkania na inne miasto województwa łódzkiego. Wśród miast, w których odsetek deklaracji o skłonności do zmiany miejsca 

zamieszkania na inne miasto województwa łódzkiego znalazły się między innymi Skierniewice (23,08%) oraz grupa miast do 5 tys. 

mieszkańców (29,63%). W przypadku Łodzi wskaźnik ten wyniósł 9,09%.  

Tabela 153 Plany migracyjne respondentów osiągających dochód na jedną osobę w przedziale od 3001-4000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dochód na jedną osobę w przedziale od 3001 zł do 4000 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 55,56% 22,22% 11,11% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 54,55% 22,73% 13,64% 4,55% 0,00% 4,55% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 88,24% 0,00% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 75,00% 12,50% 6,25% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 72,73% 9,09% 3,03% 3,03% 0,00% 9,09% 3,03% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

196 

dochód na jedną osobę w przedziale od 3001 zł do 4000 zł 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Radomsko 88,46% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 74,36% 23,08% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 55,56% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 44,44% 29,63% 7,41% 11,11% 0,00% 3,70% 3,70% 

Średnia dla obszaru 69,96% 15,45% 7,30% 3,00% 0,43% 3,00% 0,86% 

Źródło: badanie CATI, n=233 

W grupach osób o zarobkach mieszczących się w przedziale od 4001 do 5000 zł oraz powyżej 5 tys. znalazło się kolejno 38 i 20 

osób. Ze względu na niską liczbę badanych w obu kategoriach, dane dotyczące wskazań dla poszczególnych miast nie zostały 

zaprezentowane, natomiast wartości średnie dla obu grup zaprezentowane zostały w tabeli zbiorczej na początku podrozdziału.  

III 2.1.3 Jak plany migracyjne uzależnione są od ogólnej oceny warunków życia w mieście?  

Rozpatrując plany migracyjne w kontekście oceny jakości życia w swoim mieście, należy zwrócić uwagę na to, iż nieco ponad 1/3 

respondentów określa warunki życia w swoim mieście jako dobre, ponad połowa badanych jako średnie, a tylko co 10. jako złe. 

W oparciu o zgromadzony materiał, można wykazać pewną zależność, zgodnie z którą wskaźnik ankietowanych deklarujących chęć 

pozostania w swoim aktualnym miejscu zamieszkania spada wraz ze zmniejszającym się poziomem oceny warunków życia. Wśród 

oceniających sytuację dobrze wskaźnik kształtuje się na poziomie 88,49%, natomiast w grupie definiującej sytuację jako złą wynosi 

on już tylko 45,91% (jednocześnie w tej kategorii aż 22,96% respondentów planuje wyjazd za granicę do krajów europejskich). 

Tendencja nasilania się chęci zmiany miejsca zamieszkania, wraz ze spadkiem zadowolenia z zamieszkania w obecnym mieście, 
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odnosi się także do kategorii osób chcących zmienić miejsce zamieszkania na inne miasto na terenie województwa łódzkiego lub na 

terenie Polski.  

Tabela 154 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w kontekście oceny ogólnych warunków życia w mieście [%] 

    w tym mieście 

w innym 
mieście, ale na 

terenie 
województwa 

łódzkiego 

w innym 
mieście poza 
województwe
m łódzkim, ale 

w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

dobrze 
Średnia dla obszaru 88,49% 3,72% 2,34% 1,73% 0,35% 1,56% 1,82% 

Liczebność 1023 43 27 20 4 18 21 

średnio 
Średnia dla obszaru 69,47% 9,46% 6,49% 3,52% 0,80% 2,97% 7,29% 

Liczebność 1124 153 105 57 13 48 118 

źle 
Średnia dla obszaru 45,91% 8,81% 8,81% 22,96% 2,52% 3,77% 7,23% 

Liczebność 146 28 28 73 8 12 23 

trudno 
powiedzieć  

Średnia dla obszaru 62,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 

Liczebność 5 1 1 0 0 0 1 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Najmniejszą chęć do zmiany miejsca zamieszkania spośród osób oceniających warunki życia w swoim mieście jako dobre, wykazują 

mieszkańcy miast Łask, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Pabianice, Zgierz, Bełchatów i Łowicz. W każdym z tych miast 

odsetek osób deklarujących chęć pozostania w nim znajduje się powyżej średniej dla całego obszaru. Natomiast największą chęć 

do zmiany miejsca zamieszkania wykazują mieszkańcy Zduńskiej Woli oraz Konstantynowa Łódzkiego. Skłonność do pozostania w 

obecnym miejscu zamieszkania wśród mieszkańców Łodzi, zbliżona jest do wartości przeciętnej obszaru i wynosi 88,16%.   
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Tabela 155 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w kontekście dobrej oceny ogólnych warunków życia w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena ogólnych warunków życia w mieście 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście 
poza 

województwem 
łódzkim, ale 

w Polsce 

w innym 
mieście, ale na 

terenie 
województwa 

łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 10,71% 0,00% 7,14% 0,00% 3,57% 78,57% 0,00% 

Bełchatów 1,20% 0,00% 2,41% 0,00% 1,20% 93,98% 1,20% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 77,78% 11,11% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 5,88% 85,29% 5,88% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 53,33% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 4,88% 9,76% 85,37% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 89,47% 0,00% 

Łódź 0,82% 0,82% 3,27% 2,04% 3,27% 88,16% 1,63% 

Opoczno 9,38% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 87,50% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 83,33% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,82% 1,18% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 99,30% 0,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 4,55% 9,09% 4,55% 77,27% 4,55% 

Rawa Mazowiecka 4,17% 0,00% 4,17% 4,17% 8,33% 75,00% 4,17% 

Sieradz 5,88% 0,00% 5,88% 5,88% 11,76% 70,59% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 7,55% 11,32% 77,36% 3,77% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Wieluń 2,27% 0,00% 6,82% 0,00% 4,55% 86,36% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 4,26% 2,13% 14,89% 8,51% 57,45% 12,77% 

Zgierz 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 98,70% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 9,38% 84,38% 3,13% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 20,00% 73,33% 0,00% 

Średnia dla obszaru 1,56% 0,35% 1,82% 2,34% 3,72% 88,49% 1,73% 

Źródło: badanie CATI, n=1156 

Wśród osób oceniających warunki życia jako średnie, mniejszą od przeciętnej skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazują 

mieszkańcy aż 12 miejscowości (w tym Łodzi - średnio 72,18% badanych deklaruje chęć pozostania w mieście). Stosunkowo najmniej 

osób w tej grupie badanych, zamierza pozostać w Ozorkowie, Brzezinach oraz Tomaszowie Mazowieckim.  
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Tabela 156 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w kontekście średniej oceny ogólnych warunków życia w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena ogólnych warunków życia w mieście 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą trudno powiedzieć  

w innym mieście 
poza 

województwem 
łódzkim, ale w 

Polsce 

w innym 
mieście, ale na 

terenie 
województwa 

łódzkiego 

w tym mieście 
za granicą, 

ale w Europie 

Aleksandrów Łódzki 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Bełchatów 8,47% 1,69% 11,86% 10,17% 8,47% 49,15% 10,17% 

Brzeziny 16,67% 0,00% 8,33% 0,00% 16,67% 33,33% 25,00% 

Głowno 3,13% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 65,63% 6,25% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 3,95% 7,89% 9,21% 77,63% 1,32% 

Grupa miast od 0-5 tys. 2,22% 1,11% 5,56% 8,89% 18,89% 56,67% 6,67% 

Koluszki 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 20,69% 62,07% 10,34% 

Konstantynów Łódzki 2,56% 0,00% 2,56% 5,13% 17,95% 71,79% 0,00% 

Kutno 2,99% 0,75% 1,49% 9,70% 2,24% 79,85% 2,99% 

Łask 2,94% 0,00% 0,00% 8,82% 17,65% 70,59% 0,00% 

Łęczyca 7,14% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 71,43% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 96,88% 0,00% 

Łódź 3,84% 0,48% 7,67% 4,56% 8,39% 72,18% 2,88% 

Opoczno 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,67% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 50,00% 12,50% 0,00% 

Pabianice 2,70% 2,70% 13,51% 10,81% 13,51% 51,35% 5,41% 

Piotrków Trybunalski 1,92% 0,00% 17,31% 7,69% 9,62% 59,62% 3,85% 

Radomsko 4,20% 0,00% 15,97% 4,20% 5,88% 68,91% 0,84% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 86,67% 0,00% 

Sieradz 0,00% 2,86% 2,86% 5,71% 5,71% 80,00% 2,86% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,76% 3,03% 10,61% 81,06% 4,55% 

Tomaszów Mazowiecki 2,44% 0,00% 29,27% 9,76% 7,32% 48,78% 2,44% 

Wieluń 0,00% 0,00% 12,50% 1,79% 0,00% 85,71% 0,00% 

Zduńska Wola 2,38% 5,95% 1,19% 17,86% 9,52% 54,76% 8,33% 

Zgierz 0,00% 0,00% 21,57% 1,96% 17,65% 58,82% 0,00% 

Średnia dla obszaru 2,97% 0,80% 7,29% 6,49% 9,46% 69,47% 3,52% 

Źródło: badanie CATI, n=1618 
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W grupie respondentów oceniających źle warunki życia w obecnym mieście, największą skłonnością do zmiany miejsca zamieszkania 

cechują się mieszkańcy Wielunia, Koluszek, Tomaszowa Mazowieckiego oraz Pabianic. W kolejnych 6 miastach wartość wskaźnika 

również znalazła się poniżej średniej 45,91%, ponadto mieszkańcy tych miast cechują się ponadprzeciętną skłonnością do wyjazdów 

do innych krajów europejskich.  

Tabela 157 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w kontekście złej oceny ogólnych warunków życia w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena ogólnych warunków życia w mieście 

 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
poza Europą 

trudno 
powiedzieć  

w innym mieście 
poza województwem 
łódzkim, ale w Polsce 

w innym mieście, ale na 
terenie województwa 

łódzkiego 
w tym mieście 

za granicą, 
ale w Europie 

Bełchatów 0,00% 20,00% 6,67% 20,00% 0,00% 6,67% 46,67% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 3,13% 3,13% 3,13% 0,00% 3,13% 56,25% 31,25% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Łódź 6,19% 2,65% 4,42% 7,08% 7,96% 55,75% 15,93% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 5,56% 0,00% 11,11% 33,33% 5,56% 5,56% 38,89% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 16,67% 16,67% 61,11% 

Radomsko 8,33% 0,00% 25,00% 0,00% 16,67% 41,67% 8,33% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 17,65% 5,88% 64,71% 11,76% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 42,11% 5,26% 5,26% 5,26% 42,11% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Zduńska Wola 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 7,69% 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 73,08% 3,85% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 

Średnia dla obszaru 3,77% 2,52% 7,23% 8,81% 8,81% 45,91% 22,96% 

Źródło: badanie CATI, n=318  
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III 2.1.4 Jak plany migracyjne uzależnione są od sympatii do miejsca zamieszkania?  

Kolejnym analizowanym zagadnieniem, jest częstość występowania planów migracyjnych (chęć zmiany miejsca zamieszkania 

w nadchodzących 3 latach) zależnie od deklarowanej sympatii do miejsca zamieszkania. W grupie osób darzących sympatią swoje 

miasto znalazło się ponad 2/3 respondentów (2 089 osób). Do grupy wyrażającej się na temat swojego miasta w sposób ambiwalentny 

należy 27,7% badanych (859 osób), natomiast grupa nie darzących miasta sympatią to zaledwie 4,9% respondentów (152 osoby).  

W badanej populacji przeważająca większość osób darzących sympatią swoje miasto (ponad 88%) to osoby chcące w perspektywie 

najbliższych trzech lat w dalszym ciągu zamieszkiwać w swoim aktualnym mieście. Łączny odsetek osób skłonnych zmienić miejsce 

zamieszkania w tej kategorii badanych wynosi mniej niż 12%. Odsetek osób skłonnych do migracji wyraźnie rośnie wraz ze spadkiem 

sympatii do miasta. W grupie osób nie lubiących swojego miasta, odsetek osób deklarujących chęć pozostania w nim wyniósł zaledwie 

18,42%. Jednocześnie w grupie tej znacząco wzrósł odsetek osób skłonnych do wyjazdu za granicę do innego kraju europejskiego - 

35,53%, w stosunku do średniej plasującej się poniżej 5%. 

Tabela 158 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat w kontekście deklarowanej sympatii do miejsca zamieszkania [%] 

 w tym mieście 

w innym mieście, 
ale na terenie 
województwa 

łódzkiego 

w innym mieście 
poza 

województwem 
łódzkim, ale 

w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie ma 

znaczenia 
trudno powiedzieć 

tak 88,13% 3,88% 2,54% 2,25% 0,19% 1,24% 1,77% 

trochę tak, trochę 
nie 

49,94% 14,55% 10,24% 5,70% 1,98% 4,77% 12,81% 

nie 18,42% 12,50% 13,16% 35,53% 2,63% 7,24% 10,53% 

średnia ogółem 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wśród mieszkańców miast deklarujących sympatię do swojego miasta, zamierzających w nich pozostać w najbliższej przyszłości, 

odsetek wyższy od średniej dla badanej kategorii odnotowano aż w 14 miastach, w tym wartość wskaźnika dla Łodzi wyniosła 88,38%. 

Jednocześnie tylko 3 miasta uzyskały wartość wymienionego wskaźnika poniżej średniej ogółem dla całego obszaru. Były to miasta 

takie jak Konstantynów Łódzki (73,81%), Brzeziny (63,64%) oraz Ozorków (57,14%).  
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Tabela 159 Plany migracyjne respondentów lubiących swoje miasto w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci lubiący swoje miasto 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 88,46% 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 3,85% 

Bełchatów 96,88% 1,04% 0,00% 1,04% 0,00% 0,00% 1,04% 

Brzeziny 63,64% 0,00% 0,00% 27,27% 0,00% 0,00% 9,09% 

Głowno 95,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 

Koluszki 78,00% 10,00% 2,00% 8,00% 0,00% 2,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 73,81% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 2,38% 

Kutno 84,76% 2,44% 6,10% 3,66% 0,00% 1,83% 1,22% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 94,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 

Łódź 88,38% 3,05% 1,90% 2,29% 0,76% 1,52% 2,10% 

Opoczno 94,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 

Ozorków 57,14% 21,43% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 95,24% 1,19% 1,19% 1,19% 0,00% 0,00% 1,19% 

Piotrków Trybunalski 95,33% 3,33% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 

Radomsko 81,58% 6,58% 5,26% 2,63% 0,00% 0,00% 3,95% 

Rawa Mazowiecka 81,58% 7,89% 2,63% 2,63% 0,00% 2,63% 2,63% 

Sieradz 84,85% 3,03% 6,06% 0,00% 0,00% 3,03% 3,03% 

Skierniewice 85,00% 5,00% 4,29% 5,71% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 95,79% 1,05% 0,00% 1,05% 0,00% 0,00% 2,11% 

Wieluń 90,80% 2,30% 0,00% 0,00% 0,00% 1,15% 5,75% 

Zduńska Wola 76,71% 4,11% 10,96% 5,48% 0,00% 1,37% 1,37% 

Zgierz 95,35% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 89,13% 4,35% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 

Grupa miast od 0-5 tys. 74,63% 11,94% 2,99% 5,97% 0,00% 2,99% 1,49% 

Średnia dla kategorii 88,13% 3,88% 2,54% 2,25% 0,19% 1,24% 1,77% 

Źródło: badanie CATI, n=2 089  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

203 

Wśród osób, które w sposób umiarkowany wypowiadają się o sympatii do swojego miasta, odsetek osób deklarujących chęć 

pozostania w zamieszkiwanym mieście wynosi 49,94% i jest niższy od średniej ogółem dla całego badanego obszaru. 

Symptomatyczne jest to, iż w żadnym z badanych miast znajdujących się w tej kategorii, odsetek osób skłonnych pozostać w aktualnie 

zamieszkiwanym mieście nie przekraczał średniej ogółem całego obszaru. Wartość wskaźnika osiągniętego przez Łódź (50,97%), 

plasuje się natomiast w tej kwestii w okolicach wartości średniej dla całej kategorii.  

Tabela 160 Plany migracyjne respondentów o przeciętnym poziomie sympatii dla swojego miasta w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci o przeciętnym poziomie sympatii dla swojego miasta 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 42,86% 14,29% 

Bełchatów 28,30% 9,43% 15,09% 15,09% 7,55% 11,32% 13,21% 

Brzeziny 55,56% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 

Głowno 14,29% 42,86% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 58,33% 25,00% 0,00% 8,33% 0,00% 8,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 53,33% 13,33% 13,33% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

Kutno 51,28% 10,26% 12,82% 15,38% 2,56% 5,13% 2,56% 

Łask 47,37% 36,84% 10,53% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 

Łęczyca 64,29% 7,14% 7,14% 0,00% 0,00% 7,14% 14,29% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 50,97% 15,05% 5,83% 5,83% 0,97% 5,34% 16,02% 

Opoczno 66,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 50,00% 8,33% 16,67% 8,33% 2,08% 4,17% 10,42% 

Piotrków Trybunalski 68,09% 4,26% 8,51% 2,13% 0,00% 0,00% 17,02% 

Radomsko 55,22% 5,97% 4,48% 0,00% 0,00% 5,97% 28,36% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 63,16% 15,79% 5,26% 5,26% 5,26% 0,00% 5,26% 

Skierniewice 65,52% 22,41% 8,62% 1,72% 0,00% 0,00% 1,72% 

Tomaszów Mazowiecki 25,00% 8,33% 16,67% 0,00% 0,00% 4,17% 45,83% 

Wieluń 50,00% 0,00% 7,14% 7,14% 0,00% 0,00% 35,71% 

Zduńska Wola 33,93% 12,50% 23,21% 16,07% 10,71% 1,79% 1,79% 

Zgierz 63,41% 12,20% 4,88% 0,00% 0,00% 0,00% 19,51% 
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respondenci o przeciętnym poziomie sympatii dla swojego miasta 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Grupa miast 5-10 tys 59,46% 21,62% 10,81% 2,70% 0,00% 2,70% 2,70% 

Grupa miast od 0-5 tys. 33,33% 33,33% 15,56% 4,44% 2,22% 0,00% 11,11% 

Średnia dla kategorii 49,94% 14,55% 10,24% 5,70% 1,98% 4,77% 12,81% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=859 

  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

205 

W kategorii osób, które nie lubią swojego miasta znalazło się łącznie 152 respondentów. Czynnikiem istotnie odróżniającym tą grupę 

badanych, jest zdecydowanie zwiększony współczynnik osób skłonnych do wyjazdu za granicę, do innego kraju europejskiego 

 - 35,53%, w stosunku do średniej dla całego obszaru wynoszącego 4,84%. W każdym z badanych miast w prezentowanej kategorii, 

wśród badanych odsetek osób skłonnych wyjechać do innego kraju europejskiego był wyższy od średniej dla całego obszaru. 

Tabela 161 Plany migracyjne respondentów nie lubiących swojego miasta w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci nie lubiący swojego miasta 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 12,50% 62,50% 0,00% 0,00% 25,00% 

Brzeziny 16,67% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 16,67% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 33,33% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 28,85% 9,62% 21,15% 19,23% 7,69% 11,54% 1,92% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 11,11% 11,11% 11,11% 55,56% 0,00% 0,00% 11,11% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 6,67% 6,67% 80,00% 0,00% 6,67% 0,00% 

Radomsko 45,45% 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 18,18% 18,18% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 5,88% 5,88% 47,06% 0,00% 0,00% 41,18% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 28,57% 0,00% 42,86% 0,00% 0,00% 28,57% 

Grupa miast 5-10 tys 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 0,00% 16,67% 0,00% 
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respondenci nie lubiący swojego miasta 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 

Średnia dla kategorii 18,42% 12,50% 13,16% 35,53% 2,63% 7,24% 10,53% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=152 

III 2.1.5 Jak plany migracyjne uzależnione są od poziomu zakorzenienia? 

Rozpatrując plany związane z miejscem zamieszkania respondentów zestawiono je z poziomami ich zakorzenienia. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że zdecydowanie największy odsetek osób deklarujących chęć pozostania w obecnie zamieszkiwanym mieście, 

znajduje się wśród osób będących rdzennymi mieszkańcami - 83,17%, podczas gdy średnia dla całego obszaru jest o blisko 10% 

niższa. Zdecydowanie najmniejszym przywiązaniem do miasta cechują się osoby przyjezdne. Mniej niż 2/3 z nich planuje pozostać 

w najbliższych latach w zamieszkiwanym mieście. Wyrażają one także częstszą od pozostałych skłonność do migracji do innych 

miast województwa, Polski czy krajów europejskich, a także zdecydowanie częściej niż mieszkańcy rdzenni czy rodowici nie 

przywiązują zbytniej wagi do miejsca zamieszkania deklarując, że lokalizacja nie ma znaczenia lub wskazując odpowiedź "trudno 

powiedzieć". Symptomatyczne jest także to, iż w każdej z badanych grup zauważalna jest tendencja do spadku zainteresowania 

zmianą miejsca zamieszkania, wraz ze wzrostem odległości od obecnie zamieszkiwanego miasta - im dalej od obecnego 

zamieszkania, tym liczba wskazań jest niższa.  

Dane w zestawieniu w przypadku osób będących rdzennymi mieszkańcami, odnoszą się do wskazań 1 224 respondentów (39,48% 

badanych). Grupa mieszkańców rodowitych to 1 464 osoby (47,23%), natomiast osoby z grupy przyjezdnych to 412 respondentów 

(13,29% badanych).  
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Tabela 162 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat z uwzględnieniem poziomu zakorzenienia respondentów [%] 

 w tym mieście 

w innym mieście, ale na 

terenie województwa 

łódzkiego 

w innym mieście poza 

województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

za granicą, 

ale w 

Europie 

poza Europą 

lokalizacja 

nie ma 

znaczenia 

trudno powiedzieć 

rdzennym mieszkańcem 83,17% 6,29% 3,10% 2,94% 0,57% 1,39% 2,53% 

rodowitym mieszkańcem 69,88% 7,86% 6,15% 5,81% 0,82% 2,39% 7,10% 

przyjezdnym mieszkańcem 

miasta 
62,38% 8,01% 8,01% 7,04% 1,46% 6,31% 6,80% 

średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Typową dla rdzennych mieszkańców deklaracją, jest deklaracja wskazująca na chęć pozostania w swoim mieście w najbliższych 

latach - odpowiedź tą wskazało 83,17% badanych. W przypadku 5 miast, w których najczęściej wskazywano na taką odpowiedź, 

wartość wskaźnika przekroczyła 90%. Te miasta to: Opoczno, Bełchatów, Zgierz, Piotrków Trybunalski i Łowicz. Wartość wskaźnika 

dla Łodzi wyniosła 87,14%.  

Tabela 163 Plany migracyjne rdzennych respondentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rdzenni mieszkańcy 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 88,24% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 

Bełchatów 97,87% 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 7,14% 7,14% 28,57% 0,00% 7,14% 0,00% 

Głowno 58,33% 25,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 87,50% 4,17% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 64,29% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 

Kutno 83,33% 3,57% 3,57% 8,33% 1,19% 0,00% 0,00% 

Łask 76,92% 11,54% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 93,33% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 

Łódź 87,14% 4,82% 1,61% 2,25% 0,64% 2,25% 1,29% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 80,00% 6,67% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 
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rdzenni mieszkańcy 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Piotrków Trybunalski 97,06% 0,00% 0,00% 1,47% 0,00% 0,00% 1,47% 

Radomsko 87,50% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 

Rawa Mazowiecka 86,21% 6,90% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 

Sieradz 81,82% 4,55% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 

Skierniewice 86,96% 11,59% 0,00% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 89,02% 3,66% 1,22% 0,00% 0,00% 0,00% 6,10% 

Wieluń 85,48% 1,61% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61% 11,29% 

Zduńska Wola 61,33% 9,33% 10,67% 10,67% 5,33% 0,00% 2,67% 

Zgierz 97,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 63,64% 13,64% 11,36% 4,55% 0,00% 2,27% 4,55% 

Grupa miast od 0-5 tys. 51,43% 25,71% 2,86% 11,43% 0,00% 2,86% 5,71% 

Średnia dla kategorii 83,17% 6,29% 3,10% 2,94% 0,57% 1,39% 2,53% 

średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=1224 

Wśród rodowitych mieszkańców miast województwa łódzkiego, odsetek wskazań wśród badanych chęci pozostania w obecnie 

zamieszkiwanym mieście, jest niższy niż w przypadku mieszkańców rdzennych i wynosi 69,88%. Wskazuje to na mniejsze 

przywiązanie do zamieszkiwanych miast przedstawicieli tej grupy, niż mieszkańców rdzennych. Do miast, w których przywiązanie 

mieszkańców plasuje się poniżej wartości przeciętnej dla analizowanej kategorii, znalazło się łącznie 13 miast. Sytuacja ta dotyczy 

także Łodzi, która w omawianym aspekcie osiągnęła wartość wskazań nieznacznie poniżej średniej - 68,59%. 

Tabela 164 Plany migracyjne rodowitych respondentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rodowici mieszkańcy 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 

Bełchatów 65,28% 5,56% 9,72% 8,33% 4,17% 0,00% 6,94% 

Brzeziny 50,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 25,00% 

Głowno 66,67% 12,50% 8,33% 8,33% 0,00% 4,17% 0,00% 
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rodowici mieszkańcy 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Koluszki 62,50% 12,50% 8,33% 12,50% 0,00% 4,17% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 68,42% 5,26% 10,53% 0,00% 0,00% 10,53% 5,26% 

Kutno 82,02% 3,37% 6,74% 0,00% 1,12% 3,37% 3,37% 

Łask 80,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 

Łęczyca 76,92% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 

Łowicz 95,24% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 68,59% 8,36% 5,48% 5,76% 0,58% 2,88% 8,36% 

Opoczno 66,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Ozorków 44,44% 33,33% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 74,12% 3,53% 4,71% 10,59% 0,00% 1,18% 5,88% 

Piotrków Trybunalski 77,31% 4,20% 2,52% 10,08% 0,00% 0,00% 5,88% 

Radomsko 61,22% 8,16% 4,08% 3,06% 0,00% 4,08% 19,39% 

Rawa Mazowiecka 54,55% 27,27% 0,00% 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 

Sieradz 81,82% 4,55% 0,00% 4,55% 4,55% 4,55% 0,00% 

Skierniewice 72,88% 11,02% 8,47% 7,63% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 45,28% 1,89% 7,55% 15,09% 0,00% 1,89% 28,30% 

Wieluń 84,85% 0,00% 3,03% 3,03% 0,00% 0,00% 9,09% 

Zduńska Wola 48,21% 8,93% 25,00% 7,14% 7,14% 3,57% 0,00% 

Zgierz 76,71% 9,59% 1,37% 2,74% 0,00% 0,00% 9,59% 

Grupa miast 5-10 tys 86,96% 5,80% 4,35% 0,00% 0,00% 1,45% 1,45% 

Grupa miast od 0-5 tys. 52,54% 20,34% 8,47% 6,78% 1,69% 1,69% 8,47% 

Średnia dla kategorii 69,88% 7,86% 6,15% 5,81% 0,82% 2,39% 7,10% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=1464 

Mieszkańcy deklarujący przynależność do grupy osób przyjezdnych, odznaczają się najmniejszym przywiązaniem 

do zamieszkiwanych miast. Chęć pozostania w zamieszkiwanym mieście w najbliższych 3 latach, deklaruje mniej niż 2/3 badanych. 

W omawianej kategorii w 10 miastach odsetek osób skłonnych pozostać w mieście w przyszłości, jest niższy od wartości średniej. 

Sytuacja ta dotyczy także Łodzi, w której wartość wskaźnika wyniosła 61,48%.  
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Tabela 165 Plany migracyjne przyjezdnych mieszkańców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

przyjezdni mieszkańcy 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 16,67% 

Bełchatów 39,47% 2,63% 5,26% 21,05% 2,63% 15,79% 13,16% 

Brzeziny 50,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 68,75% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 50,00% 5,88% 17,65% 20,59% 0,00% 5,88% 0,00% 

Łask 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 61,48% 6,56% 7,38% 5,74% 2,46% 6,56% 9,84% 

Opoczno 88,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 0,00% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 54,55% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 

Piotrków Trybunalski 68,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 

Radomsko 66,67% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8,33% 12,50% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 86,67% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 71,43% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 50,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 55,56% 11,11% 5,56% 5,56% 0,00% 0,00% 22,22% 

Grupa miast 5-10 tys 77,27% 13,64% 4,55% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 76,19% 9,52% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla kategorii 62,38% 8,01% 8,01% 7,04% 1,46% 6,31% 6,80% 

średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=412 
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III 2.1.6 Jak plany migracyjne uzależnione są od wieku respondenta? 

Rozpatrując plany migracyjne w kontekście grup wieku respondentów, dominującą grupę stanowią osoby w wieku 25-65 lat, którzy 

stanowią niemal 60% ogółu badanych (1 768 osób). Drugą pod względem liczności grupą, jest grupa osób powyżej 65 roku życia 

(24,26% - 752 osoby). Najmniej licznymi respondentami, były osoby najmłodsze, w przedziale wiekowym od 18 do 24 roku życia 

(18,71% - 580 osób).  

Analizując zgromadzone dane, zauważalne jest to, iż przywiązanie do zamieszkiwanego miasta rośnie wraz ze wzrostem wieku 

badanych. Średnia dla obszaru w tym zakresie wynosi 74,13%, podczas gdy w grupie najstarszej, aż 88,43%. W grupie najmłodszej 

odsetek ten jest niemal o połowę niższy i wynosi 45,86%. Symptomatyczne dla grupy osób najmłodszych jest także to, iż cechuje się 

ona dużą mobilnością w obrębie Polski i krajów europejskich. Ponadto aż 16,38% respondentów mieszczących się w tej kategorii nie 

potrafi jednoznacznie określić swoich planów dotyczących miejsca zamieszkania w najbliższych 3 latach. Osoby w wieku 25-65 

cechują się stosunkowo niską skłonnością do zmiany miejsca zamieszkania. Mimo to wśród ewentualnych kierunków migracji, 

wskazują przede wszystkim opcję przeprowadzki do innego miasta województwa łódzkiego.  

Tabela 166 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat z uwzględnieniem przedziału wiekowego respondentów [%]  

 w tym mieście 

w innym mieście, 

ale na terenie 

województwa 

łódzkiego 

w innym mieście poza 

województwem 

łódzkim, ale w Polsce 

za granicą, ale 

w Europie 
poza Europą 

lokalizacja nie 

ma znaczenia 

trudno 

powiedzieć 

18 - 24 45,86% 10,00% 12,41% 10,69% 1,38% 3,28% 16,38% 

25 - 65 77,32% 7,13% 3,85% 4,64% 0,79% 2,77% 3,51% 

Powyżej 65 88,43% 5,45% 2,79% 0,80% 0,40% 1,33% 0,80% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W najmłodszej kategorii wiekowej, większym od przeciętnego dla całego badanego obszaru przywiązaniem do zamieszkiwanego 

miasta odznaczają się mieszkańcy zaledwie 2 miast - Łowicza (88,89%) oraz Łęczycy (83,33%). W przypadku Łodzi wskaźnik ten 

osiągnął 55,17%, co oznacza wyższy o 10% wskaźnik przywiązania młodych mieszkańców miasta od średniej dla całej analizowanej 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

212 

kategorii. Mieszkańcy Łodzi nieco rzadziej niż przeciętna dla kategorii deklarują także skłonność zmiany miejsca zamieszkania na 

inne miasto w Polsce (8,97%) lub za granicą, w jednym z europejskich państw (9,66%).  

Tabela 167 Plany migracyjne respondentów w przedziale wiekowym 18-24 lata w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci w przedziale wiekowym 18-24 lat 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 25,93% 11,11% 11,11% 22,22% 3,70% 0,00% 25,93% 

Brzeziny 40,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

Głowno 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 

Koluszki 61,54% 30,77% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 58,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 

Kutno 52,50% 0,00% 27,50% 10,00% 5,00% 2,50% 2,50% 

Łask 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Łowicz 88,89% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 55,17% 4,83% 8,97% 9,66% 0,00% 4,83% 16,55% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 17,65% 5,88% 5,88% 35,29% 0,00% 0,00% 35,29% 

Piotrków Trybunalski 48,84% 6,98% 4,65% 20,93% 0,00% 0,00% 18,60% 

Radomsko 48,00% 0,00% 16,00% 4,00% 0,00% 4,00% 28,00% 

Rawa Mazowiecka 72,73% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 

Sieradz 27,27% 27,27% 18,18% 0,00% 0,00% 9,09% 18,18% 

Skierniewice 60,00% 20,00% 12,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 21,43% 7,14% 9,52% 16,67% 0,00% 2,38% 42,86% 

Wieluń 45,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 40,00% 

Zduńska Wola 26,32% 7,89% 31,58% 13,16% 13,16% 2,63% 5,26% 

Zgierz 31,25% 18,75% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 37,50% 

Grupa miast 5-10 tys. 60,71% 14,29% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 

Grupa miast od 0-5 tys. 26,92% 26,92% 19,23% 15,38% 0,00% 3,85% 7,69% 

Średnia dla kategorii 45,86% 10,00% 12,41% 10,69% 1,38% 3,28% 16,38% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 
Źródło: badanie CATI, n=580  
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W zakresie przywiązania mieszkańców miast w kategorii wiekowej 25-65, wyniki średnich wskazań dla kategorii nie odstają znacząco 

od wartości średnich dla całego badanego obszaru. W każdym z badanych wskaźników, odchylenie średniej dla kategorii od średniej 

dla całego obszaru wacha się w granicach 3 punktów procentowych. Mniejsze odchylenie w tym zakresie dotyczy miasta Łodzi 

(różnica od +1,63% do -1,64% względem średniej dla całego obszaru).   

Tabela 168 Plany migracyjne respondentów w przedziale wiekowym 25-65 lata w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci w przedziale wiekowym 25-65 lat 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 77,78% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 11,11% 5,56% 

Bełchatów 73,74% 2,02% 5,05% 8,08% 3,03% 5,05% 3,03% 

Brzeziny 47,06% 11,76% 5,88% 23,53% 0,00% 5,88% 5,88% 

Głowno 62,50% 20,83% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 64,29% 10,71% 3,57% 14,29% 0,00% 7,14% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 69,77% 11,63% 4,65% 0,00% 0,00% 13,95% 0,00% 

Kutno 78,38% 4,50% 2,70% 9,01% 0,00% 3,60% 1,80% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 66,67% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 

Łowicz 93,33% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 

Łódź 75,56% 8,89% 3,56% 4,00% 1,11% 2,89% 4,00% 

Opoczno 87,50% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 9,38% 0,00% 

Ozorków 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 94,44% 0,00% 0,00% 1,39% 0,00% 2,78% 1,39% 

Piotrków Trybunalski 87,90% 4,03% 3,23% 3,23% 0,00% 0,81% 0,81% 

Radomsko 70,37% 7,41% 2,78% 1,85% 0,00% 3,70% 13,89% 

Rawa Mazowiecka 79,31% 10,34% 3,45% 3,45% 0,00% 0,00% 3,45% 

Sieradz 84,62% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 78,57% 9,52% 4,76% 6,35% 0,00% 0,00% 0,79% 

Tomaszów Mazowiecki 91,30% 1,45% 1,45% 2,90% 0,00% 0,00% 2,90% 

Wieluń 91,67% 1,67% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 

Zduńska Wola 52,54% 10,17% 18,64% 11,86% 5,08% 1,69% 0,00% 
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respondenci w przedziale wiekowym 25-65 lat 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Zgierz 83,72% 6,98% 1,16% 1,16% 0,00% 0,00% 6,98% 

Grupa miast 5-10 tys. 78,38% 8,11% 4,05% 4,05% 0,00% 2,70% 2,70% 

Grupa miast od 0-5 tys. 58,33% 18,33% 5,00% 6,67% 1,67% 1,67% 8,33% 

Średnia dla kategorii 77,32% 7,13% 3,85% 4,64% 0,79% 2,77% 3,51% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=1768 

Skłonność do migracji najstarszej grupy respondentów, znajduje się na bardzo ograniczonym poziomie. Niemal 9 na 10 osób w tej 

grupie wiekowej nie wskazało na możliwość zmiany miejsca zamieszkania w najbliższych 3 latach. Ponadto w 10 z badanych miast, 

żaden z respondentów nie wskazał chęci zmiany miejsca zamieszkania. Wśród ogółu respondentów w badanej kategorii, zaledwie 

5,45% badanych wskazywało na ewentualną możliwość przeniesienia się do innego miasta w województwie łódzkim.  

Tabela 169 Plany migracyjne respondentów w przedziale wiekowym powyżej 65 roku życia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci powyżej 65 roku życia 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 8,33% 

Bełchatów 90,32% 3,23% 3,23% 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% 

Brzeziny 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 91,30% 4,35% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 92,86% 5,36% 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 75,68% 18,92% 2,70% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 88,65% 2,70% 2,16% 1,08% 1,08% 2,70% 1,62% 
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respondenci powyżej 65 roku życia 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 65,38% 9,62% 17,31% 5,77% 1,92% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 76,19% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 9,52% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 88,24% 7,84% 3,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 89,47% 7,89% 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 96,88% 0,00% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 90,91% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 79,31% 17,24% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla kategorii 88,43% 5,45% 2,79% 0,80% 0,40% 1,33% 0,80% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=752 
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III 2.1.7 Jak plany migracyjne uzależnione są od wielkośc i gospodarstwa domowego? 

Częstość występowania planów migracyjnych (chęć zmiany miejsca zamieszkania w nadchodzących 3 latach) zależnie od liczby 

osób w gospodarstwie domowym, badana była na próbie 3 100 respondentów. Wśród najliczniejszych grup respondentów znalazły 

się osoby mieszkające samodzielnie (222 osoby, 7,16% badanych), respondenci których gospodarstwo domowe tworzą 2 osoby (750  

- 24,19%), 3 osoby (817 - 26,35%), 4 osoby (783 - 25,26%), 5 osób (331 - 10,68%). Pozostałe kategorie badanych (6 i więcej osób), 

ze względu na bardzo niską liczność (razem 142 respondentów), analizowane są wyłącznie w zestawieniu zbiorczym, w odniesieniu 

do średniej dla obszaru. 

Ze zgromadzonych danych wynika, iż stosunkowo najwyższym przywiązaniem do zamieszkiwania własnego miasta odznaczają się 

osoby, których gospodarstwo domowe stanowi od 2 do 5 osób. Natomiast względnie wysoką mobilnością odznaczają się osoby 

zamieszkujące samotnie - odsetek osób deklarujących możliwość zmiany miejsca zamieszkania wynosi 32%, w tym niemal 11% 

deklaruje chęć przeprowadzki do innego miasta województwa łódzkiego. Wyższą od przeciętnej mobilnością wykazują się także 

osoby, których gospodarstwo domowe tworzy 6 lub więcej osób. W grupach tych wyższy od przeciętnego jest także wskaźnik osób 

skłonnych do wyjazdu do innego kraju w Europie.  

Tabela 170 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat z uwzględnieniem liczby osób w gospodarstwie domowym [%] 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale 

na terenie 
województwa łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, 
ale w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

jednoosobowe 68,02% 10,81% 5,86% 6,31% 0,90% 4,50% 3,60% 

dwuosobowe 82,00% 6,67% 4,00% 2,67% 0,53% 1,60% 2,53% 

trzyosobowe 71,97% 8,20% 5,26% 4,90% 1,22% 3,30% 5,14% 

czteroosobowe 75,35% 7,54% 4,85% 3,32% 0,77% 2,43% 5,75% 

pięcioosobowe 71,00% 4,83% 6,34% 6,95% 0,91% 0,91% 9,06% 

sześcioosobowe 51,85% 3,70% 5,56% 20,37% 0,00% 4,63% 13,89% 

siedmioosobowe 60,00% 16,00% 16,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ośmioosobowe 71,43% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 

dziewięcioosobowe 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 w tym mieście 
w innym mieście, ale 

na terenie 
województwa łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, 
ale w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

odmowa odpowiedzi 75,47% 1,89% 9,43% 1,89% 0,00% 3,77% 7,55% 

średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wśród badanej kategorii respondentów, wskaźnik przywiązania do zamieszkiwanego miasta powyżej wartości średniej odnotowano 

w 12 lokalizacjach. W przypadku Łodzi wartość badanego wskaźnika osiągnęła 61,64%. Mieszkańcy Łodzi nieznacznie częściej niż 

przeciętny mieszkaniec obszaru, są skłonni zmienić miejsce zamieszkania na inne miasto w województwie (wartość wskaźnika 

12,33%, w stosunku do średniej obszaru 7,26% oraz średniej dla kategorii 10,81%).  

Tabela 171 Plany migracyjne respondentów mieszkających w jednoosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 

Bełchatów 46,67% 0,00% 6,67% 13,33% 0,00% 20,00% 13,33% 

Brzeziny 75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 75,00% 8,33% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 77,78% 11,11% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 61,64% 12,33% 6,85% 8,22% 1,37% 6,85% 2,74% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Rawa Mazowiecka 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 63,64% 27,27% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Zduńska Wola 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 

Zgierz 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 87,50% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 54,55% 18,18% 18,18% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla kategorii 68,02% 10,81% 5,86% 6,31% 0,90% 4,50% 3,60% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=222 

Osoby, których gospodarstwo domowe tworzą 2 osoby, odznaczają się ponadprzeciętnym przywiązaniem do własnego miejsca 

zamieszkania. W tej kategorii badanych 82% respondentów deklaruje chęć zamieszkania w mieście w najbliższych 3 latach. 

W przypadku Łodzi, wartość wskaźnika wyniosła 83,41%.  

Tabela 172 Plany migracyjne respondentów mieszkających w dwuosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 

Bełchatów 78,57% 7,14% 7,14% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 44,44% 22,22% 0,00% 11,11% 0,00% 11,11% 11,11% 

Głowno 87,50% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 86,96% 8,70% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 57,14% 28,57% 7,14% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 

Kutno 84,75% 1,69% 5,08% 5,08% 0,00% 3,39% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Łask 77,78% 16,67% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 83,41% 6,45% 2,76% 0,92% 0,92% 1,84% 3,69% 

Opoczno 87,50% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 81,48% 3,70% 7,41% 3,70% 0,00% 0,00% 3,70% 

Piotrków Trybunalski 97,06% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 63,33% 20,00% 6,67% 0,00% 0,00% 3,33% 6,67% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 90,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 

Skierniewice 87,04% 1,85% 5,56% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 85,19% 0,00% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 7,41% 

Wieluń 84,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,38% 

Zduńska Wola 63,16% 10,53% 10,53% 15,79% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 90,91% 4,55% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 83,78% 13,51% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 83,87% 6,45% 3,23% 3,23% 3,23% 0,00% 0,00% 

Średnia dla kategorii 82,00% 6,67% 4,00% 2,67% 0,53% 1,60% 2,53% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=750  
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W grupie osób, których gospodarstwo domowe tworzą 3 osoby, odsetek respondentów przywiązanych do miejsca zamieszkania jest 

nieznacznie niższy od średniej dla obszaru i wynosi 71,97%. Wskaźnik dla Łodzi to 74,88%.  

Tabela 173 Plany migracyjne respondentów mieszkających w trzyosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 61,76% 5,88% 8,82% 5,88% 11,76% 5,88% 0,00% 

Brzeziny 28,57% 0,00% 0,00% 42,86% 0,00% 14,29% 14,29% 

Głowno 66,67% 22,22% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 52,94% 17,65% 0,00% 23,53% 0,00% 5,88% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 68,75% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 18,75% 6,25% 

Kutno 76,79% 7,14% 3,57% 7,14% 0,00% 1,79% 3,57% 

Łask 72,73% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 

Łęczyca 71,43% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 74,88% 5,69% 4,27% 5,69% 0,95% 3,32% 5,21% 

Opoczno 81,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 0,00% 

Ozorków 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 71,43% 10,71% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 

Piotrków Trybunalski 86,49% 5,41% 5,41% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 

Radomsko 64,62% 6,15% 4,62% 3,08% 0,00% 4,62% 16,92% 

Rawa Mazowiecka 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 77,78% 0,00% 5,56% 5,56% 0,00% 5,56% 5,56% 

Skierniewice 82,81% 9,38% 4,69% 1,56% 0,00% 0,00% 1,56% 

Tomaszów Mazowiecki 85,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Wieluń 80,00% 8,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 8,00% 

Zduńska Wola 50,00% 5,00% 17,50% 10,00% 7,50% 5,00% 5,00% 

Zgierz 78,26% 13,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 

Grupa miast 5-10 tys. 71,11% 13,33% 8,89% 4,44% 0,00% 0,00% 2,22% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Grupa miast od 0-5 tys. 41,94% 29,03% 12,90% 6,45% 0,00% 0,00% 9,68% 

Średnia dla kategorii 71,97% 8,20% 5,26% 4,90% 1,22% 3,30% 5,14% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=817 

Grupę respondentów, których gospodarstwa domowe liczą 4 osoby, tworzy łącznie 783 badanych. Grupa ta w większości badanych 

wskaźników, osiąga wyniki zbliżone do wyników średnich dla całego obszaru. Wartość wskaźników miasta Łodzi w analizowanym 

zakresie, również zbliżona jest do wartości przeciętnych dla badanego obszaru i jedynie w niewielkim zakresie różnicuje się od 

średnich wyników całej kategorii.  

Tabela 174 Plany migracyjne respondentów mieszkających w czteroosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 85,71% 2,04% 4,08% 8,16% 0,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 38,46% 23,08% 23,08% 7,69% 0,00% 7,69% 0,00% 

Koluszki 77,78% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 60,00% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% 

Kutno 68,57% 2,86% 11,43% 11,43% 2,86% 0,00% 2,86% 

Łask 77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 85,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 

Łódź 74,68% 7,79% 3,90% 1,95% 1,30% 3,25% 7,14% 

Opoczno 90,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 

Ozorków 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Pabianice 82,98% 0,00% 8,51% 4,26% 0,00% 2,13% 2,13% 

Piotrków Trybunalski 87,67% 5,48% 1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 5,48% 

Radomsko 77,50% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 5,00% 15,00% 

Rawa Mazowiecka 63,64% 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 9,09% 9,09% 

Sieradz 66,67% 22,22% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 75,93% 12,96% 1,85% 9,26% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 72,92% 6,25% 2,08% 4,17% 0,00% 2,08% 12,50% 

Wieluń 86,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 10,81% 

Zduńska Wola 50,00% 15,63% 25,00% 3,13% 6,25% 0,00% 0,00% 

Zgierz 78,18% 7,27% 1,82% 1,82% 0,00% 0,00% 10,91% 

Grupa miast 5-10 tys. 81,82% 0,00% 9,09% 4,55% 0,00% 0,00% 4,55% 

Grupa miast od 0-5 tys. 46,15% 23,08% 3,85% 3,85% 0,00% 7,69% 15,38% 

Średnia dla kategorii 75,35% 7,54% 4,85% 3,32% 0,77% 2,43% 5,75% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=783 

Wskaźnik przywiązania do miasta kategorii respondentów, których gospodarstwo domowe składa się z 5 osób, jest niższy od wartości 

średniej dla badanego obszaru o zaledwie 3%. W kategorii tej nieznacznie wyższy od przeciętnej dla obszaru, jest wskaźnik osób, 

które nie potrafią jednoznacznie określić swoich planów migracyjnych - 9,06%, w stosunku do 5,26%.  

Tabela 175 Plany migracyjne respondentów mieszkających w pięcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Bełchatów 70,00% 5,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Koluszki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 42,86% 0,00% 42,86% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 77,50% 3,75% 2,50% 3,75% 0,00% 2,50% 10,00% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 64,00% 4,00% 8,00% 12,00% 0,00% 0,00% 12,00% 

Piotrków Trybunalski 72,00% 2,00% 4,00% 12,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Radomsko 62,50% 0,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 

Rawa Mazowiecka 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 66,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 45,45% 18,18% 27,27% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 75,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 17,86% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 52,94% 0,00% 23,53% 11,76% 11,76% 0,00% 0,00% 

Zgierz 81,48% 3,70% 0,00% 7,41% 0,00% 0,00% 7,41% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 22,22% 44,44% 11,11% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla kategorii 71,00% 4,83% 6,34% 6,95% 0,91% 0,91% 9,06% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=331 
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III 2.1.8 Jak plany migracyjne uzależnione są od  relacji z rodziną? 

Analiza dotycząca planów migracyjnych w zależności od utrzymywania kontaktów z rodziną, powstała w oparciu o wyniki wskazań 

uzyskanych od 3 100 respondentów. Wśród badanych 58,19% (1 804) deklaruje utrzymywanie kontaktów z rodziną. Kolejnych 

37,13% (1 151 osób) utrzymywanie częściowych/sporadycznych kontaktów, a 4,68% (145 osób) nie utrzymuje tego typu kontaktów.  

Z zebranych danych wynika, iż stopień przywiązania do miasta jest  wyższy wśród osób utrzymujących kontakty z rodziną (nie 

domownikami) - średnio 78,27% deklarujących chęć pozostania w obecnie zamieszkiwanym mieście, od wartości uzyskiwanych 

wśród osób utrzymujących kontakty sporadyczne (70,63%) lub brak takich kontaktów (50,34%). Osoby nieutrzymujące kontaktów 

z rodziną, zdecydowanie częściej niż pozostałe grupy rozważają migrację poza granicę województwa (12,41%) lub do innych krajów 

europejskich. Ponadto częściej niż w przypadku pozostałych grup wskazują na to, iż lokalizacja w jakiej zamieszkują nie ma dla nich 

znaczenia.  

Tabela 176 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat z uwzględnieniem utrzymywania kontaktów z członkami rodziny, niebędącymi domownikami [%] 

 w tym mieście 

w innym mieście, ale 

na terenie 

województwa 

łódzkiego 

w innym mieście poza 

województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 

Europie 
poza Europą 

lokalizacja nie 

ma znaczenia 
trudno powiedzieć 

tak 78,27% 5,54% 4,77% 3,77% 0,61% 2,49% 4,55% 

trochę tak, trochę nie 70,63% 9,56% 4,95% 5,56% 0,96% 2,09% 6,26% 

nie 50,34% 10,34% 12,41% 12,41% 2,07% 6,21% 6,21% 

średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Najwyższy odsetek osób przywiązanych do miasta, wśród osób utrzymujących kontakty z rodziną odnotowano w Łowiczu (94,12%). 

Nieznacznie niższą liczbę tego typu wskazań uzyskało miasto Opoczno (92,68%) oraz Zgierz (91,67%). W przypadku Łodzi wartość 

analizowanego wskaźnika osiągnęła 81,97%.   
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Tabela 177 Plany migracyjne wśród osób deklarujących utrzymywanie kontaktów z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci deklarujący utrzymywanie kontaktów z rodziną 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 75,00% 3,13% 0,00% 0,00% 3,13% 12,50% 6,25% 

Bełchatów 69,51% 6,10% 6,10% 8,54% 2,44% 3,66% 3,66% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 22,22% 

Głowno 68,42% 26,32% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 87,88% 6,06% 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 69,05% 19,05% 2,38% 0,00% 0,00% 7,14% 2,38% 

Kutno 75,16% 2,55% 7,64% 8,28% 1,27% 3,18% 1,91% 

Łask 80,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 

Łęczyca 76,92% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 

Łowicz 94,12% 3,92% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% 0,00% 

Łódź 81,97% 3,37% 2,64% 3,37% 0,48% 2,88% 5,29% 

Opoczno 92,68% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 4,88% 0,00% 

Ozorków 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 81,48% 1,85% 0,00% 3,70% 0,00% 1,85% 11,11% 

Piotrków Trybunalski 80,37% 6,54% 4,67% 2,80% 0,00% 0,00% 5,61% 

Radomsko 75,38% 3,08% 7,69% 1,54% 0,00% 1,54% 10,77% 

Rawa Mazowiecka 83,33% 8,33% 2,78% 0,00% 0,00% 2,78% 2,78% 

Sieradz 68,97% 10,34% 10,34% 3,45% 0,00% 3,45% 3,45% 

Skierniewice 78,57% 7,14% 6,35% 7,14% 0,00% 0,00% 0,79% 

Tomaszów Mazowiecki 85,42% 3,13% 3,13% 2,08% 0,00% 1,04% 5,21% 

Wieluń 81,58% 2,63% 1,32% 2,63% 0,00% 1,32% 10,53% 

Zduńska Wola 55,70% 6,33% 20,25% 8,86% 3,80% 2,53% 2,53% 

Zgierz 91,67% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 

Grupa miast 5-10 tys. 82,56% 5,81% 5,81% 0,00% 0,00% 2,33% 3,49% 

Grupa miast od 0-5 tys. 61,11% 12,50% 5,56% 8,33% 1,39% 2,78% 8,33% 

Średnia dla kategorii 78,27% 5,54% 4,77% 3,77% 0,61% 2,49% 4,55% 

średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=1804  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

226 

Jak wspomniano powyżej, wraz ze spadkiem liczby/częstotliwości kontaktów z rodziną, obserwuje się spadek przywiązania do 

zamieszkiwanego miasta przez respondentów. W analizowanej kategorii wynosi on 70,63%, jest zatem niższy od średniej dla obszaru 

o blisko 4 punkty procentowe. W przypadku 7 badanych miast, wskaźnik przywiązania do miasta jest wyższy od wartości średniej dla 

obszaru, natomiast w przypadku 14 niższy od średniej dla kategorii. Wskaźnik osiągnięty przez Łódź w tym zakresie, wynosi 69,75% 

i jest zbliżony do przeciętnej wartości wskaźnika dla całej kategorii.  

Tabela 178 Plany migracyjne wśród osób deklarujących częściowe kontakty z rodziną (odpowiedź trochę tak, trochę nie) w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci deklarujący częściowe/sporadyczne kontakty z rodziną 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 69,84% 1,59% 6,35% 4,76% 3,17% 4,76% 9,52% 

Brzeziny 46,67% 20,00% 6,67% 20,00% 0,00% 6,67% 0,00% 

Głowno 58,82% 5,88% 17,65% 11,76% 0,00% 5,88% 0,00% 

Koluszki 53,57% 21,43% 7,14% 14,29% 0,00% 3,57% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 61,54% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00% 23,08% 0,00% 

Kutno 85,71% 6,12% 6,12% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 72,73% 22,73% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 69,75% 9,25% 4,63% 6,05% 1,07% 2,14% 7,12% 

Opoczno 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 0,00% 

Ozorków 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 78,21% 3,85% 6,41% 7,69% 1,28% 1,28% 1,28% 

Piotrków Trybunalski 84,62% 0,96% 0,96% 9,62% 0,00% 0,96% 2,88% 

Radomsko 65,82% 10,13% 1,27% 2,53% 0,00% 3,80% 16,46% 

Rawa Mazowiecka 40,00% 40,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 86,96% 4,35% 0,00% 0,00% 4,35% 0,00% 4,35% 

Skierniewice 78,95% 15,79% 3,95% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 44,12% 2,94% 5,88% 5,88% 0,00% 0,00% 41,18% 

Wieluń 92,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 

Zduńska Wola 53,85% 13,46% 13,46% 11,54% 7,69% 0,00% 0,00% 

Zgierz 73,42% 8,86% 2,53% 2,53% 0,00% 0,00% 12,66% 
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respondenci deklarujący częściowe/sporadyczne kontakty z rodziną 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Grupa miast 5-10 tys 73,91% 17,39% 4,35% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 33,33% 9,52% 4,76% 0,00% 0,00% 2,38% 

Średnia dla kategorii 70,63% 9,56% 4,95% 5,56% 0,96% 2,09% 6,26% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=1151 

Liczba osób, które nie utrzymują kontaktu z rodziną wynosi 145, co stanowi 4,68% ogółu badanych, dlatego też szczegółowa analiza 

zagadnienia odnosi się w szczególności do miasta Łodzi, w którym odsetek badanych w całej kategorii stanowi 57,24% respondentów. 

W zakresie analizowanego wskaźnika, nieznacznie ponad połowa badanych osób zamieszkujących Łódź deklarowała chęć 

pozostania w mieście w najbliższych 3 latach. Kolejnych 14,46% rozważa przenosiny do innego miasta województwa, a około 10% 

do innej miejscowości w Polsce.  

Tabela 179 Plany migracyjne wśród osób deklarujących brak kontaktów z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci deklarujący brak utrzymywania kontaktów z rodziną 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 58,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 8,33% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 56,63% 14,46% 10,84% 3,61% 2,41% 8,43% 3,61% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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respondenci deklarujący brak utrzymywania kontaktów z rodziną 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Pabianice 0,00% 22,22% 55,56% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 30,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 16,67% 

Wieluń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 85,71% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla kategorii 50,34% 10,34% 12,41% 12,41% 2,07% 6,21% 6,21% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=145 
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Wśród ogółu respondentów 43,05% (1 272 osoby) deklarują, iż spotykają się z rodziną często, bez szczególnych okazji. Następnych 

44,50% badanych (1 315), spotyka się ze swoją rodziną kilka razy do roku, a 12,45% (368) wyłącznie raz na kilka lat.  

W oparciu o zgromadzone dane, trudno wskazać na istnienie istotnej zależności między częstotliwością spotkań z rodziną a planami 

migracyjnymi. W każdej z badanych kategorii respondentów, odsetek osób deklarujących przywiązanie do miasta, które obecnie 

zamieszkuje znajduje się na poziomie zbliżonym do wartości średniej. Brak zależności obserwowalny jest także w stosunku 

do kolejnych, potencjalnych miejsc migracji.  

Tabela 180 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat z uwzględnieniem częstotliwości kontaktów z członkami rodziny, niebędącymi domownikami [%] 

 w tym 

mieście 

w innym mieście, ale na 

terenie województwa 

łódzkiego 

w innym mieście poza 

województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 

w Europie 
poza Europą 

lokalizacja nie 

ma znaczenia 

trudno 

powiedzieć 

spotykamy się często, bez szczególnych okazji 77,28% 5,27% 4,95% 3,69% 0,71% 2,52% 5,58% 

spotykamy się kilka razy w roku, najczęściej z 

okazji świąt i uroczystości rodzinnych 
73,46% 8,75% 4,41% 4,71% 0,84% 2,36% 5,48% 

spotykamy się raz na kilka lat przy okazji 

najważniejszych uroczystości rodzinnych 
75,00% 7,61% 5,98% 6,25% 0,54% 1,63% 2,99% 

średnia dla obszaru 75,30% 7,11% 4,84% 4,47% 0,74% 2,34% 5,21% 

Źródło: badanie CATI, n=2995 

Wśród miast, w których respondenci spotykający się często z rodziną, deklarowali większe od przeciętnej dla badanej kategorii 

przywiązanie do miasta znalazło się 12 miast obszaru, w tym Łódź w której wartość analizowanego wskaźnika osiągnęła poziom 

80,77%.  

Tabela 181 Plany migracyjne respondentów często spotykających się z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci często spotykający się z rodziną 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 73,33% 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 13,33% 6,67% 

Bełchatów 69,05% 3,57% 7,14% 5,95% 3,57% 3,57% 7,14% 

Brzeziny 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 

Głowno 62,50% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 95,45% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 
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respondenci często spotykający się z rodziną 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 52,63% 21,05% 5,26% 0,00% 0,00% 15,79% 5,26% 

Kutno 76,23% 2,46% 7,38% 8,20% 0,82% 3,28% 1,64% 

Łask 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 75,00% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Łowicz 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 80,77% 4,49% 2,88% 2,88% 0,32% 2,88% 5,77% 

Opoczno 96,15% 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 81,36% 1,69% 1,69% 5,08% 0,00% 1,69% 8,47% 

Piotrków Trybunalski 79,59% 7,14% 4,08% 3,06% 0,00% 0,00% 6,12% 

Radomsko 66,67% 3,51% 7,02% 1,75% 0,00% 5,26% 15,79% 

Rawa Mazowiecka 85,19% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 3,70% 

Sieradz 71,43% 9,52% 14,29% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 91,67% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 87,50% 2,27% 2,27% 2,27% 0,00% 1,14% 4,55% 

Wieluń 74,29% 2,86% 2,86% 5,71% 0,00% 0,00% 14,29% 

Zduńska Wola 52,73% 7,27% 25,45% 9,09% 3,64% 1,82% 0,00% 

Zgierz 95,24% 0,00% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38% 

Grupa miast 5-10 tys 82,00% 10,00% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 6,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 58,33% 12,50% 6,25% 8,33% 2,08% 2,08% 10,42% 

Średnia dla kategorii 77,28% 5,27% 4,95% 3,69% 0,71% 2,52% 5,58% 

Średnia dla obszaru 75,30% 7,11% 4,84% 4,47% 0,74% 2,34% 5,21% 

Źródło: badanie CATI, n=1272 

W 4 z badanych miast, odsetek osób deklarujących, iż spotyka się z rodziną kilka razy do roku, osiągnęło wartość wskaźnika osób 

związanych z miastem co najmniej na poziomie 90%. Wśród miast tych znalazły się: Aleksandrów Łódzki (100%), Ozorków (100%), 

Łowicz (95%) oraz Wieluń (90%). Wartość omawianego wskaźnika w mieście Łodzi to 75,34%.   
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Tabela 182 Plany migracyjne respondentów spotykających się z rodziną kilka razy do roku w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci spotykający się z rodziną kilka razy w roku 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 69,49% 5,08% 5,08% 8,47% 1,69% 5,08% 5,08% 

Brzeziny 38,46% 23,08% 7,69% 15,38% 0,00% 7,69% 7,69% 

Głowno 56,25% 6,25% 18,75% 12,50% 0,00% 6,25% 0,00% 

Koluszki 56,25% 21,88% 6,25% 12,50% 0,00% 3,13% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 75,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 

Kutno 77,27% 6,06% 9,09% 4,55% 1,52% 1,52% 0,00% 

Łask 76,67% 16,67% 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 

Łęczyca 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 

Łowicz 95,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 

Łódź 75,34% 6,08% 3,38% 4,73% 1,35% 2,03% 7,09% 

Opoczno 80,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,05% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 79,17% 4,17% 5,56% 6,94% 0,00% 1,39% 2,78% 

Piotrków Trybunalski 88,24% 0,00% 0,98% 6,86% 0,00% 0,98% 2,94% 

Radomsko 66,13% 12,90% 1,61% 0,00% 0,00% 1,61% 17,74% 

Rawa Mazowiecka 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 80,00% 8,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Skierniewice 80,65% 12,90% 2,42% 3,23% 0,00% 0,00% 0,81% 

Tomaszów Mazowiecki 47,50% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 37,50% 

Wieluń 90,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 

Zduńska Wola 52,31% 12,31% 12,31% 12,31% 6,15% 1,54% 3,08% 

Zgierz 74,67% 10,67% 0,00% 1,33% 0,00% 0,00% 13,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 77,63% 9,21% 9,21% 1,32% 0,00% 2,63% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 51,92% 26,92% 9,62% 7,69% 0,00% 1,92% 1,92% 

Średnia dla kategorii 73,46% 8,75% 4,41% 4,71% 0,84% 2,36% 5,48% 

Średnia dla obszaru 75,30% 7,11% 4,84% 4,47% 0,74% 2,34% 5,21% 

Źródło: badanie CATI, n=1315 

Wszystkie wskaźniki odnoszące się do grupy osób spotykających się z rodziną raz na kilka lat, są mocno zbliżone do średniej wartości 

wskazań ogółem dla badanego obszaru. Przeciętna liczba osób deklarujących większe przywiązanie do zamieszkiwanego miasta, 
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plasująca się powyżej wartości średniej dla całego obszaru obserwowana jest w 9 badanych miastach. Łódź w tym zakresie znajduje 

się nieznacznie poniżej poziomu średniego dla kategorii i obszaru - wartość wskaźnika 69,66%.  

Tabela 183 Plany migracyjne respondentów spotykających się z rodziną raz na kilka lat w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci spotykający się z rodziną raz na kilka lat 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 71,43% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 75,00% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 

Kutno 88,89% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 

Łask 75,00% 8,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 69,66% 8,99% 5,62% 8,99% 0,00% 3,37% 3,37% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 54,55% 9,09% 9,09% 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 88,00% 0,00% 4,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 60,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Skierniewice 68,52% 7,41% 12,96% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 89,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,81% 

Zduńska Wola 81,82% 0,00% 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 

Zgierz 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 71,43% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 

Średnia dla kategorii 75,00% 7,61% 5,98% 6,25% 0,54% 1,63% 2,99% 

Średnia dla obszaru 75,30% 7,11% 4,84% 4,47% 0,74% 2,34% 5,21% 

Źródło: badanie CATI, n=368  
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III 2.1.9 Jak plany migracyjne uzależnione są od relacji z sąsiadami? 

W zakresie częstości występowania planów migracyjnych, w kontekście utrzymywania kontaktów z sąsiadami, przygotowane dane 

opracowano w oparciu o informacje uzyskane od 3 100 respondentów, z których 32,87% (1 019 osób) utrzymuje kontakty z sąsiadami, 

51,06% (1583) kontaktuje się z sąsiadami w ograniczonym zakresie, a 16,06% (498) nie utrzymuje tego typu kontaktów.  

Analiza zebranego materiału pozwala wykazać, iż częstotliwość utrzymywania kontaktów z sąsiadami wpływa na podejmowanie 

planów migracyjnych. Ponad 78% respondentów utrzymujących kontakt z sąsiadami oraz blisko 77% kontaktujących 

się sporadycznie, deklaruje chęć pozostania w najbliższych latach w aktualnie zamieszkiwanym mieście. Natomiast osoby nie 

utrzymujące kontaktów z sąsiadami, zdecydowanie bardziej skłonni są do zmiany miejsca zamieszkania, w tym 10,44% na inne 

miasto województwa, lub inny kraj w Europie (10,84%).  

Tabela 184 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat z uwzględnieniem utrzymywania kontaktów z sąsiadami przez respondentów [%] 

 w tym mieście 

w innym mieście, ale 

na terenie 

województwa 

łódzkiego 

w innym mieście poza 

województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 

Europie 
poza Europą 

lokalizacja nie 

ma znaczenia 
trudno powiedzieć 

tak 78,70% 5,89% 4,22% 3,53% 0,69% 2,36% 4,61% 

trochę tak, trochę nie 76,94% 7,14% 4,55% 3,79% 0,57% 2,46% 4,55% 

nie 55,82% 10,44% 9,24% 10,84% 1,81% 3,01% 8,84% 

średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

 

W 13 miastach w zakresie badanej kategorii, odsetek osób skłonnych pozostać w nich w najbliższych latach, przekraczał średnią 

wartość wskaźnika dla badanej kategorii. W przypadku 4 miast wskaźnik ten przekroczył poziom 90%. Do miast tych zalicza 

się Głowno, Rawa Mazowiecka, Łowicz i Opoczno.   
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Tabela 185 Plany migracyjne respondentów utrzymujących kontakty z sąsiadami w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci utrzymujący kontakty z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 84,62% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 

Bełchatów 41,67% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00% 8,33% 16,67% 

Brzeziny 46,15% 7,69% 7,69% 23,08% 0,00% 7,69% 7,69% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 79,31% 10,34% 0,00% 6,90% 0,00% 3,45% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 73,68% 13,16% 2,63% 0,00% 0,00% 7,89% 2,63% 

Kutno 74,60% 2,38% 7,14% 8,73% 0,79% 3,97% 2,38% 

Łask 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 

Łęczyca 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 94,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 

Łódź 83,18% 4,55% 0,91% 2,73% 1,36% 1,82% 5,45% 

Opoczno 91,89% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 5,41% 0,00% 

Ozorków 37,50% 50,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 57,14% 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 14,29% 

Piotrków Trybunalski 68,97% 13,79% 6,90% 3,45% 0,00% 0,00% 6,90% 

Radomsko 85,71% 4,08% 8,16% 0,00% 0,00% 0,00% 2,04% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 63,16% 5,26% 10,53% 5,26% 0,00% 5,26% 10,53% 

Skierniewice 79,82% 6,42% 6,42% 6,42% 0,00% 0,00% 0,92% 

Tomaszów Mazowiecki 80,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,00% 

Wieluń 81,82% 1,82% 0,00% 1,82% 0,00% 0,00% 14,55% 

Zduńska Wola 69,81% 7,55% 11,32% 1,89% 3,77% 1,89% 3,77% 

Zgierz 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 82,54% 3,17% 4,76% 1,59% 0,00% 3,17% 4,76% 

Grupa miast od 0-5 tys. 70,97% 3,23% 6,45% 3,23% 3,23% 0,00% 12,90% 

Średnia dla kategorii 78,70% 5,89% 4,22% 3,53% 0,69% 2,36% 4,61% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n=1019  
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Średni odsetek osób deklarujących chęć pozostania w aktualnie zamieszkiwanym mieście, wśród osób posiadających częściowe 

kontakty z sąsiadami wynosił 76,94%. W kolejnych 10 miastach oraz w grupie miast od 5 do 10 tys. mieszkańców, wartość 

omawianego wskaźnika znajdowała się na wyższym poziomie.  

Tabela 186 Plany migracyjne respondentów częściowo utrzymujących kontakty z sąsiadami (odpowiedź trochę tak, trochę nie) w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci częściowo utrzymujących kontakty z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 72,22% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 11,11% 11,11% 

Bełchatów 72,88% 2,54% 5,93% 7,63% 2,54% 4,24% 4,24% 

Brzeziny 58,33% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 8,33% 0,00% 

Głowno 54,55% 18,18% 18,18% 4,55% 0,00% 4,55% 0,00% 

Koluszki 75,00% 14,29% 0,00% 10,71% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 55,56% 22,22% 5,56% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 

Kutno 84,00% 5,33% 8,00% 2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 73,08% 19,23% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 78,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 14,29% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 77,25% 6,08% 3,17% 3,97% 0,53% 3,70% 5,29% 

Opoczno 77,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 

Ozorków 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 81,74% 2,61% 5,22% 5,22% 0,00% 1,74% 3,48% 

Piotrków Trybunalski 90,26% 1,95% 1,95% 2,60% 0,00% 0,65% 2,60% 

Radomsko 66,20% 9,86% 4,23% 2,82% 0,00% 1,41% 15,49% 

Rawa Mazowiecka 76,00% 8,00% 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 4,00% 

Sieradz 86,36% 9,09% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 76,39% 15,28% 5,56% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 76,60% 2,13% 3,19% 2,13% 0,00% 1,06% 14,89% 

Wieluń 90,70% 2,33% 2,33% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33% 
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respondenci częściowo utrzymujących kontakty z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Zduńska Wola 57,78% 8,89% 13,33% 13,33% 4,44% 2,22% 0,00% 

Zgierz 88,64% 3,41% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 5,68% 

Grupa miast 5-10 tys. 78,33% 13,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 53,62% 26,09% 5,80% 7,25% 0,00% 2,90% 4,35% 

Średnia dla kategorii 76,94% 7,14% 4,55% 3,79% 0,57% 2,46% 4,55% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI n=1583 

W grupie osób stroniących od kontaktów z sąsiadami, odnotowano najniższy współczynnik osób deklarujących chęć pozostania w 

aktualnym miejscu zamieszkania. Wskaźnik niższy od przeciętnego dla całej kategorii osiągnęło 12 miast i obie grupy miast. W 

przypadku Łodzi wartość omawianego wskaźnika wynosi 59,89%. 

Tabela 187 Plany migracyjne respondentów nie utrzymujących kontaktów z sąsiadami w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

respondenci nie utrzymujący kontaktów z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Bełchatów 62,96% 0,00% 3,70% 18,52% 3,70% 0,00% 11,11% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Głowno 76,92% 15,38% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 42,86% 14,29% 28,57% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 50,00% 16,67% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 

Łask 81,82% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 59,89% 10,44% 10,44% 7,14% 1,10% 3,85% 7,14% 
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respondenci nie utrzymujący kontaktów z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Opoczno 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 36,84% 15,79% 15,79% 15,79% 5,26% 0,00% 10,53% 

Piotrków Trybunalski 55,17% 3,45% 3,45% 27,59% 0,00% 0,00% 10,34% 

Radomsko 44,12% 2,94% 0,00% 2,94% 0,00% 14,71% 35,29% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 81,82% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 80,95% 14,29% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 29,41% 5,88% 11,76% 41,18% 0,00% 0,00% 11,76% 

Wieluń 50,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Zduńska Wola 32,43% 10,81% 29,73% 16,22% 10,81% 0,00% 0,00% 

Zgierz 64,10% 10,26% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 17,95% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 25,00% 8,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 40,00% 26,67% 20,00% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla kategorii 55,82% 10,44% 9,24% 10,84% 1,81% 3,01% 8,84% 

Średnia dla obszaru 74,13% 7,26% 5,19% 4,84% 0,81% 2,52% 5,26% 

Źródło: badanie CATI n=498 

Prezentowane w zestawieniu dane odnoszą się wyłącznie do grupy osób deklarujących utrzymywanie kontaktu z sąsiadami (2602 

osoby, 83,94% ogółu badanych). W grupie tej przeważają osoby ograniczające kontakty z sąsiadami do krótkich rozmów (62,26%). 

Odsetek osób utrzymujących najbardziej zażyłe kontakty wynosi 14,45%, natomiast grupa respondentów utrzymujących najsłabsze 

kontakty z sąsiadami to niemal 24% badanych.  

Ze zgromadzonego materiału wynika, iż stopień zażyłości kontaktów z sąsiadami w sposób istotniejszy niż kontakty z rodziną wpływa 

na przywiązanie respondentów do zamieszkiwanego miasta. W grupie osób o najbardziej zażyłych kontaktach, odsetek osób 

związanych z miastem jest aż o 9% wyższy od grupy utrzymujących kontakty na poziomie ograniczającym się do mówienia sąsiadom 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

238 

"dzień dobry". Wartości pozostałych wskaźników również wskazują na istnienie pewnej zależności między stopniem kontaktów 

z sąsiadami, a posiadaniem ewentualnych planów migracyjnych. Osoby żyjące w słabszych kontaktach z otoczeniem, mają większą 

skłonność do zmiany miejsca zamieszkania.  

Tabela 188 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat z uwzględnieniem częstotliwości kontaktów z sąsiadami przez respondentów [%] 

 w tym mieście 

w innym mieście, ale na 

terenie województwa 

łódzkiego 

w innym mieście poza 

województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 

Europie 
poza Europą 

lokalizacja nie 

ma znaczenia 
trudno powiedzieć 

wizyty w domu, wspólne 

spędzanie wolnego czasu, 

wzajemne pomaganie sobie 

79,79% 5,85% 2,93% 5,85% 0,53% 2,39% 2,66% 

krótkie rozmowy w trakcie 

przypadkowego spotkania, 

czasami drobna pomoc 

79,69% 6,11% 4,14% 2,96% 0,74% 2,10% 4,26% 

mówimy sobie „dzień dobry” 70,79% 8,58% 6,11% 4,29% 0,33% 3,30% 6,60% 

średnia dla obszaru 77,63% 6,65% 4,42% 3,69% 0,61% 2,42% 4,57% 

Źródło: badanie CATI n=2602 

 

Tabela 189 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat wśród respondentów o zażyłych kontaktach z sąsiadami (wizyty w domu) w miastach i grupach miast województwa łódzkiego 
[%] 

respondenci o zażyłych kontaktach z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 55,56% 22,22% 0,00% 11,11% 0,00% 11,11% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 8,33% 8,33% 16,67% 0,00% 8,33% 8,33% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 75,00% 12,50% 0,00% 8,33% 0,00% 4,17% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 86,67% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 80,23% 1,16% 2,33% 11,63% 0,00% 2,33% 2,33% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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respondenci o zażyłych kontaktach z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale w 
Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Łódź 85,26% 6,32% 3,16% 2,11% 0,00% 2,11% 1,05% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 77,78% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 11,11% 

Radomsko 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Skierniewice 81,82% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Zduńska Wola 72,73% 4,55% 9,09% 4,55% 9,09% 0,00% 0,00% 

Zgierz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 80,00% 5,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 76,92% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 15,38% 0,00% 

Średnia dla kategorii 79,79% 5,85% 2,93% 5,85% 0,53% 2,39% 2,66% 

Średnia dla obszaru 77,63% 6,65% 4,42% 3,69% 0,61% 2,42% 4,57% 

Źródło: badanie CATI n=376 

 

Tabela 190 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat wśród respondentów o przeciętnych kontaktach z sąsiadami (krótkie rozmowy, drobna pomoc) w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

respondenci o przeciętnych kontaktach z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 64,71% 5,88% 0,00% 0,00% 5,88% 17,65% 5,88% 

Bełchatów 74,78% 2,61% 6,09% 6,96% 2,61% 2,61% 4,35% 

Brzeziny 50,00% 16,67% 0,00% 25,00% 0,00% 8,33% 0,00% 
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respondenci o przeciętnych kontaktach z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Głowno 59,09% 18,18% 13,64% 4,55% 0,00% 4,55% 0,00% 

Koluszki 85,19% 7,41% 0,00% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 58,62% 13,79% 6,90% 0,00% 0,00% 20,69% 0,00% 

Kutno 71,25% 7,50% 13,75% 1,25% 1,25% 3,75% 1,25% 

Łask 71,43% 17,86% 7,14% 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 

Łęczyca 83,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 

Łowicz 89,47% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 

Łódź 83,01% 3,21% 1,92% 2,88% 1,60% 2,56% 4,81% 

Opoczno 95,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 

Ozorków 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 86,00% 1,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 3,00% 

Piotrków Trybunalski 89,74% 3,21% 1,92% 2,56% 0,00% 0,00% 2,56% 

Radomsko 75,64% 8,97% 3,85% 1,28% 0,00% 1,28% 8,97% 

Rawa Mazowiecka 81,82% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 

Sieradz 71,43% 9,52% 4,76% 4,76% 0,00% 4,76% 4,76% 

Skierniewice 83,59% 8,59% 3,91% 3,13% 0,00% 0,00% 0,78% 

Tomaszów Mazowiecki 80,43% 2,17% 2,17% 1,09% 0,00% 1,09% 13,04% 

Wieluń 84,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Zduńska Wola 70,69% 10,34% 6,90% 3,45% 3,45% 1,72% 3,45% 

Zgierz 90,80% 3,45% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 4,60% 

Grupa miast 5-10 tys. 80,00% 10,67% 6,67% 0,00% 0,00% 1,33% 1,33% 

Grupa miast od 0-5 tys. 55,38% 20,00% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00% 9,23% 

Średnia dla kategorii 79,69% 6,11% 4,14% 2,96% 0,74% 2,10% 4,26% 

Średnia dla obszaru 77,63% 6,65% 4,42% 3,69% 0,61% 2,42% 4,57% 

Źródło: badanie CATI n=1620 
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Tabela 191 Plany związane z miejscem zamieszkania w perspektywie 3 lat wśród respondentów o ograniczonych kontaktach z sąsiadami (kurtuazyjne „dzień dobry”) w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

respondenci o ograniczonych kontaktach z sąsiadami 

 w tym mieście 
w innym mieście, ale na 

terenie województwa 
łódzkiego 

w innym mieście poza 
województwem łódzkim, 

ale w Polsce 

za granicą, ale 
w Europie 

poza Europą 
lokalizacja nie 
ma znaczenia 

trudno 
powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 87,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 

Bełchatów 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 50,00% 33,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 66,67% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 

Kutno 88,57% 0,00% 5,71% 5,71% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 

Łowicz 96,55% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 70,68% 8,90% 2,62% 5,24% 0,00% 4,19% 8,38% 

Opoczno 83,33% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 

Ozorków 42,86% 28,57% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 64,71% 5,88% 0,00% 5,88% 0,00% 11,76% 11,76% 

Piotrków Trybunalski 66,67% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 5,56% 

Radomsko 65,71% 5,71% 11,43% 2,86% 0,00% 0,00% 14,29% 

Rawa Mazowiecka 82,61% 4,35% 4,35% 4,35% 0,00% 0,00% 4,35% 

Sieradz 78,57% 7,14% 7,14% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 61,90% 11,90% 14,29% 11,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 35,71% 7,14% 7,14% 7,14% 0,00% 0,00% 42,86% 

Wieluń 90,48% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38% 4,76% 

Zduńska Wola 33,33% 5,56% 33,33% 22,22% 0,00% 5,56% 0,00% 

Zgierz 42,86% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 

Grupa miast 5-10 tys. 82,14% 3,57% 10,71% 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 59,09% 27,27% 4,55% 0,00% 4,55% 0,00% 4,55% 

Średnia dla kategorii 70,79% 8,58% 6,11% 4,29% 0,33% 3,30% 6,60% 

Średnia dla obszaru 77,63% 6,65% 4,42% 3,69% 0,61% 2,42% 4,57% 

Źródło: badanie CATI n=606 
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III 2.2 Zróżnicowanie stanu zdrowia mieszkańców w porównaniu do oceny dostępności 

do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. 

III 2.2.1 Jak stan zdrowia mieszkańców uzależniony jest od dostępności 

do opieki lekarskiej? 

W poniższej tabeli zaprezentowano wskaźniki opisujące częstotliwość subiektywnych 

ocen stanu zdrowia zależnie od oceny dostępności podstawowej opieki lekarskiej. 

Tabela 192 Częstotliwość subiektywnych ocen stanu zdrowia zależnie od oceny dostępności podstawowej opieki lekarskiej [%] 

 ocena dostępu do usług podstawowej służby zdrowia dobrze średnio 
trudno 

powiedzieć 
źle 

mój stan zdrowia czasem utrudnia 
a czasem nie utrudnia codziennego 
funkcjonowania 

liczebność 167 376 4 84 

średnia dla 
obszaru 

26,47% 59,59% 0,63% 13,31% 

mój stan zdrowia nie utrudnia mi 
codziennego funkcjonowania 

liczebność 616 1444 32 234 

średnia dla 
obszaru 

26,48% 62,08% 1,38% 10,06% 

mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne 
funkcjonowanie 

liczebność 36 88 0 19 

średnia dla 
obszaru 

25,17% 61,54% 0,00% 13,29% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wśród populacji osób, których stan zdrowia nie utrudnia codziennego funkcjonowania, 

co dziesiąty respondent ocenia, że dostęp do podstawowej opieki lekarskiej jest zły, 

a 26,48% twierdzi, że jest dobry. W pozostałych kategoriach odsetek złych ocen jest 

wyższy i kształtuje się na poziomie 13%, natomiast średni poziom oscyluje 

w przedziale od 59,59% do 61,54%. 

Tabela 193 Ocena stanu zdrowia respondentów – odpowiedź „mój stan zdrowia czasem utrudnia, a czasem nie utrudnia 
codziennego funkcjonowania” – z uwzględnieniem dostępu do usług podstawowej służby zdrowia w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

mój stan zdrowia czasem utrudnia, a czasem nie utrudnia codziennego funkcjonowania 

ocena dostępu do usług podstawowej służby zdrowia dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 91,67% 8,33% 0,00% 

Brzeziny 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 57,14% 0,00% 14,29% 28,57% 

Koluszki 52,94% 35,29% 11,76% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Kutno 29,82% 52,63% 17,54% 0,00% 

Łask 20,83% 45,83% 25,00% 8,33% 

Łęczyca 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Łódź 33,33% 55,17% 11,49% 0,00% 

Opoczno 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 19,35% 74,19% 6,45% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 8,33% 88,89% 2,78% 0,00% 

Radomsko 16,67% 55,56% 27,78% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 
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mój stan zdrowia czasem utrudnia, a czasem nie utrudnia codziennego funkcjonowania 

ocena dostępu do usług podstawowej służby zdrowia dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Sieradz 11,11% 22,22% 66,67% 0,00% 

Skierniewice 22,22% 55,56% 22,22% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 11,11% 83,33% 5,56% 0,00% 

Zduńska Wola 36,00% 36,00% 28,00% 0,00% 

Zgierz 16,67% 80,00% 3,33% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 17,39% 65,22% 17,39% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 21,74% 43,48% 34,78% 0,00% 

Średnia dla obszaru 26,47% 59,59% 13,31% 0,63% 

Źródło: badanie CATI, n=631 

Tabela 194 Ocena stanu zdrowia respondentów – odpowiedź „mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania” – 
z uwzględnieniem dostępu do usług podstawowej służby zdrowia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

ocena dostępu do usług podstawowej służby zdrowia dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 61,11% 38,89% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 3,20% 80,00% 0,80% 16,00% 

Brzeziny 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 31,03% 41,38% 10,34% 17,24% 

Koluszki 60,53% 36,84% 0,00% 2,63% 

Konstantynów Łódzki 36,36% 61,36% 0,00% 2,27% 

Kutno 19,71% 64,23% 0,00% 16,06% 

Łask 42,86% 35,71% 0,00% 21,43% 

Łęczyca 0,00% 81,25% 6,25% 12,50% 

Łowicz 73,33% 26,67% 0,00% 0,00% 

Łódź 31,75% 59,44% 1,06% 7,76% 

Opoczno 82,35% 14,71% 2,94% 0,00% 

Ozorków 22,22% 66,67% 0,00% 11,11% 

Pabianice 12,26% 81,13% 3,77% 2,83% 

Piotrków Trybunalski 11,24% 79,29% 0,59% 8,88% 

Radomsko 17,78% 57,04% 3,70% 21,48% 

Rawa Mazowiecka 63,89% 33,33% 0,00% 2,78% 

Sieradz 39,53% 51,16% 0,00% 9,30% 

Skierniewice 27,16% 56,17% 2,47% 14,20% 

Tomaszów Mazowiecki 7,14% 90,18% 0,89% 1,79% 

Wieluń 50,60% 45,78% 0,00% 3,61% 

Zduńska Wola 31,13% 51,89% 2,83% 14,15% 

Zgierz 11,34% 86,60% 0,00% 2,06% 

Grupa miast 5-10 tys. 20,83% 60,42% 2,08% 16,67% 

Grupa miast od 0-5 tys. 14,12% 60,00% 0,00% 25,88% 

Średnia dla obszaru 26,48% 62,08% 1,38% 10,06% 

Źródło: badanie CATI, n= 2326  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

244 

Tabela 195 Ocena stanu zdrowia respondentów – odpowiedź „mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne funkcjonowanie” 
 – z uwzględnieniem dostępu do usług podstawowej służby zdrowia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne funkcjonowanie 

ocena dostępu do usług podstawowej służby zdrowia dobrze średnio źle 

Aleksandrów Łódzki 66,67% 33,33% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 87,50% 12,50% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 31,25% 43,75% 25,00% 

Konstantynów Łódzki 28,57% 28,57% 42,86% 

Kutno 33,33% 44,44% 22,22% 

Łask 0,00% 0,00% 100,00% 

Łęczyca 23,08% 76,92% 0,00% 

Łowicz 22,22% 55,56% 22,22% 

Łódź 0,00% 100,00% 0,00% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 33,33% 53,85% 12,82% 

Pabianice 50,00% 50,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 66,67% 0,00% 

Radomsko 25,00% 75,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 14,29% 71,43% 14,29% 

Sieradz 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 

Zgierz 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 0,00% 100,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 14,29% 85,71% 0,00% 

Średnia dla obszaru 25,17% 61,54% 13,29% 

Źródło: badanie CATI, n=143 

W poniższej tabeli zaprezentowano wskaźniki opisujące częstotliwość subiektywnych 

ocen stanu zdrowia zależnie od oceny dostępności specjalistycznej służby zdrowia. 

Tabela 196 Częstotliwość subiektywnych ocen stanu zdrowia zależnie od oceny dostępności specjalistycznej opieki lekarskiej [%] 

 ocena dostępu do usług specjalistycznej służby zdrowia: dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć  

mój stan zdrowia nie utrudnia mi 
codziennego funkcjonowania 

liczebność 472 908 67 879 

średnia dla 
obszaru 

20,29% 39,04% 2,88% 37,79% 

mój stan zdrowia czasem utrudnia 
a czasem nie utrudnia codziennego 
funkcjonowania 

liczebność 113 195 16 307 

średnia dla 
obszaru 

17,91% 30,90% 2,54% 48,65% 

mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne 
funkcjonowanie 

liczebność 27 54 0 62 

średnia dla 
obszaru 

18,88% 37,76% 0,00% 43,36% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wśród osób, które deklarują, że ich stan zdrowia czasem utrudnia codzienne 

funkcjonowanie odsetek osób źle oceniających dostęp do specjalistycznej służby 

zdrowia wynosi 48,65% a dobrze 17,91%. Korzystniejsze opinie na temat 
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specjalistycznej opieki zdrowotnej, publicznej służby zdrowia, artykułowały osoby, 

których stan zdrowia utrudnia codzienne funkcjonowanie. Najlepsze oceny 

specjalistycznej służby zdrowia są udziałem osób, których stan zdrowia nie utrudnia 

codziennego funkcjonowania, a co za tym idzie w większości ta grupa nie korzysta 

z omawianych usług. 20,29% ocenia dostępność omawianych usług publicznych 

dobrze, natomiast tylko 37,79% źle.  

Tabela 197 Ocena stanu zdrowia respondentów – odpowiedź „mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania” – 
z uwzględnieniem dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 

ocena dostępu do usług specjalistycznej służby zdrowia dobrze średnio źle 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 100,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 44,44% 44,44% 11,11% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 

Kutno 7,69% 84,62% 7,69% 

Łask 55,56% 33,33% 11,11% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 25,64% 33,33% 41,03% 

Opoczno 50,00% 0,00% 50,00% 

Ozorków 33,33% 33,33% 33,33% 

Pabianice 0,00% 50,00% 50,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 100,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 100,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 25,00% 75,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 100,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 

Zduńska Wola 0,00% 25,00% 75,00% 

Zgierz 0,00% 14,29% 85,71% 

Grupa miast 5-10 tys. 18,75% 68,75% 12,50% 

Grupa miast od 0-5 tys. 28,57% 42,86% 28,57% 

Średnia dla obszaru 18,88% 37,76% 43,36% 

Źródło: badanie CATI, n=2326 

Tabela 198 Ocena stanu zdrowia respondentów – odpowiedź „mój stan zdrowia czasem utrudnia a czasem nie utrudnia 
codziennego funkcjonowania” – z uwzględnieniem dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

mój stan zdrowia czasem utrudnia mi codzienne funkcjonowanie 

ocena dostępu do usług specjalistycznej służby zdrowia dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 

Głowno 42,86% 28,57% 0,00% 28,57% 

Grupa miast 5-10 tys. 21,74% 26,09% 52,17% 0,00% 
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mój stan zdrowia czasem utrudnia mi codzienne funkcjonowanie 

ocena dostępu do usług specjalistycznej służby zdrowia dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Grupa miast od 0-5 tys. 21,74% 30,43% 43,48% 4,35% 

Koluszki 35,29% 35,29% 29,41% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 8,33% 83,33% 8,33% 0,00% 

Kutno 22,81% 31,58% 42,11% 3,51% 

Łask 16,67% 41,67% 33,33% 8,33% 

Łęczyca 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Łódź 22,41% 39,08% 37,36% 1,15% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 

Pabianice 3,23% 25,81% 70,97% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 22,22% 38,89% 27,78% 11,11% 

Rawa Mazowiecka 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 27,78% 22,22% 41,67% 8,33% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Wieluń 11,11% 0,00% 88,89% 0,00% 

Zduńska Wola 20,00% 32,00% 44,00% 4,00% 

Zgierz 10,00% 6,67% 80,00% 3,33% 

Średnia dla obszaru 17,91% 30,90% 48,65% 2,54% 

Źródło: badanie CATI, n=631 

Tabela 199 Ocena stanu zdrowia respondentów – odpowiedź „mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne funkcjonowanie”  
– z uwzględnieniem dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne funkcjonowanie 

ocena dostępu do usług specjalistycznej służby zdrowia dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 44,44% 38,89% 16,67% 0,00% 

Bełchatów 6,40% 27,20% 65,60% 0,80% 

Brzeziny 25,00% 60,00% 15,00% 0,00% 

Głowno 41,38% 24,14% 10,34% 24,14% 

Koluszki 31,58% 57,89% 10,53% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 38,64% 59,09% 2,27% 0,00% 

Kutno 12,41% 46,72% 38,69% 2,19% 

Łask 50,00% 21,43% 21,43% 7,14% 

Łęczyca 0,00% 37,50% 37,50% 25,00% 

Łowicz 57,78% 40,00% 2,22% 0,00% 

Łódź 23,81% 48,85% 24,69% 2,65% 

Opoczno 5,88% 79,41% 14,71% 0,00% 

Ozorków 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Pabianice 8,49% 14,15% 70,75% 6,60% 

Piotrków Trybunalski 1,78% 8,88% 89,35% 0,00% 

Radomsko 22,22% 37,04% 34,81% 5,93% 

Rawa Mazowiecka 61,11% 30,56% 8,33% 0,00% 

Sieradz 30,23% 39,53% 30,23% 0,00% 

Skierniewice 29,01% 42,59% 22,22% 6,17% 

Tomaszów Mazowiecki 8,93% 53,57% 36,61% 0,89% 

Wieluń 36,14% 21,69% 42,17% 0,00% 
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mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne funkcjonowanie 

ocena dostępu do usług specjalistycznej służby zdrowia dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Zduńska Wola 24,53% 40,57% 32,08% 2,83% 

Zgierz 5,15% 23,71% 70,10% 1,03% 

Grupa miast 5-10 tys. 17,71% 53,13% 28,13% 1,04% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,94% 31,76% 49,41% 5,88% 

Średnia dla obszaru 20,29% 39,04% 37,79% 2,88% 

Źródło: badanie CATI, n=143 
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III 2.3 Ocena dostępności mieszkańców miasta do usług społecznych 

W zakresie oceny dostępności mieszkańców do usług społecznych, szczególna uwaga 

została zwrócona na: 

 ocenę dostępności ośrodków sporu i rekreacji, 

 ocenę dostępności do miejsc zabawy dla dzieci, 

 ocenę dostępności oferty kulturalnej, 

 ocenę dostępności oferty edukacyjnej, 

 ocenę dostępności do miejsc wypoczynku i rekreacji.  

III 2.3.1 Jaka jest ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji?  

W zakresie średniej dostępności ośrodków sportu i rekreacji niespełna połowa 

respondentów (49,45%) ocenia ją jako średnią. Niemniej jednak oceny dobre (41,74%) 

znacząco dominują nad złymi (7,19%). 

Tabela 200 Średnia ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji [%] 

ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

  dobrze średnio źle trudno powiedzieć 

liczebność 1294 1533 223 50 

średnia dla obszaru 41,74% 49,45% 7,19% 1,61% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Rozpatrując dane w podziale na poszczególne miasta warto zwrócić uwagę 

na te ośrodki miejskie, w których oceny pozytywne są wyższe od wartości średnich 

dla całego obszaru. Są to następujące miasta: Łowicz Aleksandrów Łódzki, Wieluń, 

Piotrków Trybunalski, Opoczno, Ozorków, Zgierz, Rawa Mazowiecka, Koluszki, Łódź, 

Pabianice, Kutno, Tomaszów Mazowiecki, Brzeziny, Bełchatów. Z drugiej strony warto 

odnotować, że złe oceny, gorsze od przeciętnej, dominowały w małych ośrodkach 

m.in. w zdefiniowanych grupach miast.  

Tabela 201 Ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

 dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 72,73% 15,15% 0,00% 12,12% 

Bełchatów 42,04% 48,41% 8,28% 1,27% 

Brzeziny 42,31% 46,15% 11,54% 0,00% 

Głowno 11,11% 55,56% 33,33% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 27,41% 57,04% 14,81% 0,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 6,96% 77,39% 14,78% 0,87% 

Koluszki 46,88% 45,31% 7,81% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 29,82% 68,42% 1,75% 0,00% 

Kutno 44,93% 50,24% 4,35% 0,48% 

Łask 17,02% 70,21% 10,64% 2,13% 
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ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

 dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Łęczyca 0,00% 42,11% 47,37% 10,53% 

Łowicz 74,51% 25,49% 0,00% 0,00% 

Łódź 45,64% 46,79% 4,74% 2,82% 

Opoczno 56,25% 29,17% 0,00% 14,58% 

Ozorków 56,25% 43,75% 0,00% 0,00% 

Pabianice 45,39% 43,97% 9,22% 1,42% 

Piotrków Trybunalski 58,96% 36,79% 3,77% 0,47% 

Radomsko 16,88% 64,94% 16,23% 1,95% 

Rawa Mazowiecka 53,66% 41,46% 4,88% 0,00% 

Sieradz 38,46% 59,62% 1,92% 0,00% 

Skierniewice 31,19% 57,92% 10,40% 0,50% 

Tomaszów Mazowiecki 42,65% 53,68% 2,94% 0,74% 

Wieluń 65,69% 30,39% 3,92% 0,00% 

Zduńska Wola 36,30% 57,04% 6,67% 0,00% 

Zgierz 53,73% 41,79% 3,73% 0,75% 

Średnia dla obszaru 41,74% 49,45% 7,19% 1,61% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

III 2.3.2 Jaka jest ocena dostępności miejsc zabawy dla dzieci?  

Oferta usług społecznych dedykowanych dzieci i młodzieży – ogólnodostępne miejsca 

zabaw – przez 42,35% jest oceniana dobrze. Dominującą odpowiedzią respondentów 

na omawiane pytanie była wartość średnia, natomiast ofertę jako złą oceniło 8,48% 

ankietowanych. 

Tabela 202 Średnia ocena dostępności miejsc zabawy dla dzieci i młodzieży [%] 

ocena dostępności miejsc zabawy dla dzieci i młodzieży 

  dobrze średnio źle trudno powiedzieć 

liczebność 1313 1411 263 113 

średnia dla obszaru 42,35% 45,52% 8,48% 3,65% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Dostępność analizowanej oferty została oceniona gorzej w ośmiu miastach 

m.in. w Skierniewicach (10,40%), Bełchatowie (10,19%), Zduńskiej Woli (15,56%), 

Radomsku (22,08%) czy też Sieradzu (19,23%), jak również w obu zdefiniowanych 

grupach miast najmniej licznych w województwie.  

Tabela 203 Ocena dostępności miejsc zabawy dla dzieci i młodzieży w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

ocena dostępności miejsc zabawy dla dzieci i młodzieży 

 dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 63,64% 15,15% 0,00% 21,21% 

Bełchatów 55,41% 33,76% 10,19% 0,64% 

Brzeziny 34,62% 65,38% 0,00% 0,00% 

Głowno 33,33% 22,22% 8,33% 36,11% 

Koluszki 51,56% 45,31% 3,13% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 31,58% 66,67% 1,75% 0,00% 
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ocena dostępności miejsc zabawy dla dzieci i młodzieży 

 dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Kutno 31,40% 57,97% 8,21% 2,42% 

Łask 23,40% 36,17% 29,79% 10,64% 

Łęczyca 0,00% 68,42% 21,05% 10,53% 

Łowicz 52,94% 45,10% 1,96% 0,00% 

Łódź 40,00% 50,64% 5,64% 3,72% 

Opoczno 72,92% 27,08% 0,00% 0,00% 

Ozorków 37,50% 56,25% 6,25% 0,00% 

Pabianice 56,03% 39,72% 2,84% 1,42% 

Piotrków Trybunalski 59,91% 34,91% 4,72% 0,47% 

Radomsko 23,38% 47,40% 22,08% 7,14% 

Rawa Mazowiecka 56,10% 31,71% 12,20% 0,00% 

Sieradz 28,85% 48,08% 19,23% 3,85% 

Skierniewice 33,66% 46,04% 10,40% 9,90% 

Tomaszów Mazowiecki 62,50% 35,29% 2,21% 0,00% 

Wieluń 50,98% 47,06% 1,96% 0,00% 

Zduńska Wola 24,44% 57,04% 15,56% 2,96% 

Zgierz 62,69% 29,85% 6,72% 0,75% 

Grupa miast 5-10 tys. 27,41% 56,30% 15,56% 0,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 33,04% 41,74% 17,39% 7,83% 

Średnia dla obszaru 42,35% 45,52% 8,48% 3,65% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

III 2.3.3 Jaka jest ocena dostępności oferty kulturalnej?  

Średnią ocenę dostępności oferty kulturalnej 11,16% respondentów ocenia jako 

złą. Blisko połowa jako średnią, a co trzeci badany jako dobrą. 

Tabela 204 Średnia ocena dostępności oferty kulturalnej [%] 

ocena dostępności oferty kulturalnej 

  dobrze średnio źle trudno powiedzieć 

liczebność 1112 1519 346 123 

średnia dla obszaru 35,87% 49,00% 11,16% 3,97% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W dziewięciu miastach i dwóch grupach wartość zmiennej jest wyższa od średniej. 

W tej grupie dominują mniejsze ośrodki miejskie, niemniej warto zwrócić uwagę 

na niekorzystną sytuację m.in. w Radomsku (27,27%), Zduńskiej Woli (16,30%) 

czy też w Skierniewicach (13,37%). Dobrze dostępność oferty kulturalnej ocenia 

35,87%, wyższą od średniej ocenę odnotowano m.in. w Zgierzu (52,24%), Bełchatowie 

(43,95%), Piotrkowie Trybunalskim (43,87%), Łodzi (41,15%), Kutnie (39,13%) oraz 

Pabianicach (38,30%). 
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Tabela 205 Ocena dostępności oferty kulturalnej w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

ocena dostępności oferty kulturalnej 

 dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 78,79% 9,09% 3,03% 9,09% 

Bełchatów 43,95% 44,59% 10,19% 1,27% 

Brzeziny 30,77% 57,69% 11,54% 0,00% 

Głowno 30,56% 19,44% 8,33% 41,67% 

Koluszki 50,00% 39,06% 10,94% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 28,07% 66,67% 5,26% 0,00% 

Kutno 39,13% 47,34% 9,66% 3,86% 

Łask 27,66% 38,30% 21,28% 12,77% 

Łęczyca 0,00% 36,84% 57,89% 5,26% 

Łowicz 50,98% 47,06% 1,96% 0,00% 

Łódź 41,15% 49,74% 7,18% 1,92% 

Opoczno 47,92% 50,00% 0,00% 2,08% 

Ozorków 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Pabianice 38,30% 53,90% 5,67% 2,13% 

Piotrków Trybunalski 43,87% 49,53% 6,60% 0,00% 

Radomsko 18,83% 40,26% 27,27% 13,64% 

Rawa Mazowiecka 60,98% 26,83% 12,20% 0,00% 

Sieradz 28,85% 46,15% 17,31% 7,69% 

Skierniewice 29,70% 46,53% 13,37% 10,40% 

Tomaszów Mazowiecki 25,74% 67,65% 5,88% 0,74% 

Wieluń 30,39% 61,76% 7,84% 0,00% 

Zduńska Wola 21,48% 60,00% 16,30% 2,22% 

Zgierz 52,24% 39,55% 5,97% 2,24% 

Grupa miast 5-10 tys. 22,96% 56,30% 20,00% 0,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,17% 46,09% 28,70% 13,04% 

Średnia dla obszaru 35,87% 49,00% 11,16% 3,97% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

III 2.3.4 Jaka jest ocena dostępności oferty edukacyjnej? 

Ponad połowa respondentów (52,68%) ocenia poziom dostępności oferty edukacyjnej 

jako średni. Źle sytuację ocenia 7,13% badanych, co można definiować jako 

zagrożenie oraz barierę rozwojową. 

Tabela 206 Średnia ocena dostępności oferty edukacyjnej [%] 

ocena dostępności oferty edukacyjnej 

  dobrze średnio źle trudno powiedzieć 

liczebność 1118 1633 221 128 

średnia dla obszaru 36,06% 52,68% 7,13% 4,13% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na miasta, w których oceny złe są wyższe 

od średniej dla całego obszaru. W tej kategorii znajduje się dwanaście porównywanych 

jednostek, z czego najgorsza sytuacja została zidentyfikowana w grupie miast 

w przedziale do 5 tysięcy mieszkańców, gdzie odsetek złych ocen kształtuje 
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się na poziomie 20,00%. Dla kontrastu w stolicy województwa – Łodzi wynosi on tylko 

3,72%. 

Tabela 207 Ocena dostępności oferty edukacyjnej w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

ocena dostępności oferty edukacyjnej 

 dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 63,64% 12,12% 0,00% 24,24% 

Bełchatów 50,32% 36,31% 12,10% 1,27% 

Brzeziny 19,23% 69,23% 11,54% 0,00% 

Głowno 25,00% 30,56% 13,89% 30,56% 

Koluszki 46,88% 48,44% 4,69% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 28,07% 70,18% 1,75% 0,00% 

Kutno 31,40% 57,49% 8,21% 2,90% 

Łask 25,53% 53,19% 12,77% 8,51% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 52,94% 45,10% 1,96% 0,00% 

Łódź 46,03% 46,79% 3,72% 3,46% 

Opoczno 81,25% 18,75% 0,00% 0,00% 

Ozorków 37,50% 62,50% 0,00% 0,00% 

Pabianice 28,37% 62,41% 7,80% 1,42% 

Piotrków Trybunalski 17,92% 78,77% 3,30% 0,00% 

Radomsko 12,34% 58,44% 15,58% 13,64% 

Rawa Mazowiecka 56,10% 36,59% 7,32% 0,00% 

Sieradz 34,62% 48,08% 5,77% 11,54% 

Skierniewice 29,70% 48,51% 11,88% 9,90% 

Tomaszów Mazowiecki 55,88% 38,97% 4,41% 0,74% 

Wieluń 38,24% 58,82% 2,94% 0,00% 

Zduńska Wola 27,41% 58,52% 10,37% 3,70% 

Zgierz 29,10% 63,43% 5,22% 2,24% 

Grupa miast 5-10 tys. 29,63% 59,26% 8,89% 2,22% 

Grupa miast od 0-5 tys. 18,26% 53,91% 20,00% 7,83% 

Średnia dla obszaru 36,06% 52,68% 7,13% 4,13% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

III 2.3.5 Jaka jest ocena dostępności miejsc wypoczynku i rekreacji?  

Dostępność miejsc wypoczynku i rekreacji w opini blisko połowy ankietowanych jest 

średnia. 41,74% respondentów ocenia sytuację dobrze, natomiast 7,19% źle. 

Tabela 208 Średnia ocena dostępności miejsc wypoczynku i rekreacji [%] 

ocena dostępności miejsc wypoczynku i rekreacji 

  dobrze średnio źle trudno powiedzieć 

liczebność 1294 1533 223 50 

średnia dla obszaru 41,74% 49,45% 7,19% 1,61% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W piętnastu miastach sytuacja oceniana jest lepiej, korzystanie od średniej w tym 

zakresie.  
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Tabela 209 Ocena dostępności miejsc wypoczynku i rekreacji w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

ocena dostępności miejsc wypoczynku i rekreacji 

 dobrze średnio źle 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 72,73% 15,15% 0,00% 12,12% 

Bełchatów 42,04% 48,41% 8,28% 1,27% 

Brzeziny 42,31% 46,15% 11,54% 0,00% 

Głowno 11,11% 55,56% 33,33% 0,00% 

Koluszki 46,88% 45,31% 7,81% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 29,82% 68,42% 1,75% 0,00% 

Kutno 44,93% 50,24% 4,35% 0,48% 

Łask 17,02% 70,21% 10,64% 2,13% 

Łęczyca 0,00% 42,11% 47,37% 10,53% 

Łowicz 74,51% 25,49% 0,00% 0,00% 

Łódź 45,64% 46,79% 4,74% 2,82% 

Opoczno 56,25% 29,17% 0,00% 14,58% 

Ozorków 56,25% 43,75% 0,00% 0,00% 

Pabianice 45,39% 43,97% 9,22% 1,42% 

Piotrków Trybunalski 58,96% 36,79% 3,77% 0,47% 

Radomsko 16,88% 64,94% 16,23% 1,95% 

Rawa Mazowiecka 53,66% 41,46% 4,88% 0,00% 

Sieradz 38,46% 59,62% 1,92% 0,00% 

Skierniewice 31,19% 57,92% 10,40% 0,50% 

Tomaszów Mazowiecki 42,65% 53,68% 2,94% 0,74% 

Wieluń 65,69% 30,39% 3,92% 0,00% 

Zduńska Wola 36,30% 57,04% 6,67% 0,00% 

Zgierz 53,73% 41,79% 3,73% 0,75% 

Grupa miast 5-10 tys. 27,41% 57,04% 14,81% 0,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 6,96% 77,39% 14,78% 0,87% 

Średnia dla obszaru 41,74% 49,45% 7,19% 1,61% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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II 3. Stan kapitału społecznego 

Analiza stanu kapitału społecznego opracowana została w oparciu o wyniki badania 

przeprowadzonego metodą CATI na próbie 3 100 mieszkańców z obszaru objętego 

badaniem. Przygotowana analiza zawiera charakterystykę stanu kapitału społecznego 

uwzględniającą takie zagadnienia jak:  

 charakterystyka miast pod względem zróżnicowania wielkości sieci i siły relacji 

mieszkańców, 

  ocena aktywności stowarzyszeniowej, 

  postawy respondentów wobec działalności na rzecz społeczności lokalnej.  

II 3.1. Charakterystyka miast pod względem zróżnicowania wielkości sieci i siły relacji 

mieszkańców (relacje sąsiedzkie i rodzinne) 

W zakresie charakterystyki miast pod względem zróżnicowania wielkości sieci i siły 

relacji mieszkańców, w analizie zwrócono szczególną uwagę na zmienne takie jak:  

 częstotliwość utrzymywania kontaktów z członkami rodziny (nie domownikami), 

 formy pomocy ze strony rodziny, z których badani są skłonni korzystać, 

 jakość kontaktów z sąsiadami,  

 formy pomocy ze strony sąsiadów, z których badani są skłonni korzystać. 

II 3.1.1 Jak często utrzymywane są spotkania z członkami rodziny?  

W zakresie częstotliwości spotkań z członkami rodziny nie będącymi domownikami 

prezentowane dane odnoszą się do 2 955 zgromadzonych odpowiedzi. Kolejnych 105 

osób nie odpowiedziało na zadane pytanie lub nie spotyka się/nie utrzymuje kontaktów 

z rodziną.  

W obrębie badanej populacji 2 587 respondentów (95,3%) deklaruje utrzymywanie 

kontaktów z rodziną (nie domownikami). W zakresie częstotliwości relacji 

wyszczególniono trzy kategorie odpowiedzi. 44,50% ankietowanych utrzymuje 

kontakty przy okazji uroczystości, świąt oraz spotkań okolicznościowych. Nieznacznie 

mniej liczna grupa (43,05%) deklaruje częste spotkania, które nie wynikają 

ze szczególnych okazji. Najmniejsza grupa respondentów wskazuje na incydentalny 

charakter spotkań i relacji z rodziną, w istocie ograniczających się do spotkań raz 

na kilka lat w związku np. z jubileuszami.  
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Tabela 210 Średnia częstotliwość spotkań respondentów z członkami z rodziny (nie domownikami) [%] 

  
spotykamy się często,  

bez szczególnych okazji 

spotykamy się kilka razy 
w roku, najczęściej 

z okazji świąt 
i uroczystości rodzinnych 

spotykamy się raz na 
kilka lat przy okazji 
najważniejszych 

uroczystości rodzinnych 

Liczebność 1272 1315 368 

Średnia dla obszaru 43,05% 44,50% 12,45% 

Źródło: badanie CATI, n=2955  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w jedenastu miastach deklaracje związane z częstymi 

spotkaniami z rodziną, nie związane ze szczególnymi okazjami są wyższe niż średnia 

w tym zakresie. Co ciekawe w większości w tej grupie znajdują się ludne miasta 

województwa, takie jak Tomaszów Mazowiecki 67,69%, Kutno (59,22%), Bełchatów 

(57,93%), Piotrków Trybunalski (46,45%), Łódź (44,76%), Pabianice (44,70%). 

Jednocześnie w tej grupie nie znajdują się miasta zamieszkiwane przez 10 tysięcy 

lub mniej mieszkańców.  

Tabela 211 Częstotliwość spotkań respondentów z członkami z rodziny (nie domownikami) w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

Kategoria miast 
spotykamy się często, 

bez szczególnych okazji 

spotykamy się kilka razy 
w roku, najczęściej 

z okazji świąt 
i uroczystości rodzinnych 

spotykamy się raz 
na kilka lat przy okazji 

najważniejszych 
uroczystości rodzinnych 

Aleksandrów Łódzki 90,91% 6,06% 3,03% 

Bełchatów 57,93% 40,69% 1,38% 

Brzeziny 33,33% 54,17% 12,50% 

Głowno 22,22% 44,44% 33,33% 

Koluszki 36,07% 52,46% 11,48% 

Konstantynów Łódzki 34,55% 36,36% 29,09% 

Kutno 59,22% 32,04% 8,74% 

Łask 10,64% 63,83% 25,53% 

Łęczyca 63,16% 31,58% 5,26% 

Łowicz 23,53% 39,22% 37,25% 

Łódź 44,76% 42,47% 12,77% 

Opoczno 54,17% 43,75% 2,08% 

Ozorków 53,33% 13,33% 33,33% 

Pabianice 44,70% 54,55% 0,76% 

Piotrków Trybunalski 46,45% 48,34% 5,21% 

Radomsko 39,58% 43,06% 17,36% 

Rawa Mazowiecka 65,85% 21,95% 12,20% 

Sieradz 40,38% 48,08% 11,54% 

Skierniewice 11,88% 61,39% 26,73% 

Tomaszów Mazowiecki 67,69% 30,77% 1,54% 

Wieluń 34,31% 29,41% 36,27% 

Zduńska Wola 41,98% 49,62% 8,40% 

Zgierz 33,07% 59,06% 7,87% 

Grupa miast 0-5 tys. 42,11% 45,61% 12,28% 
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Kategoria miast 
spotykamy się często, 

bez szczególnych okazji 

spotykamy się kilka razy 
w roku, najczęściej 

z okazji świąt 
i uroczystości rodzinnych 

spotykamy się raz 
na kilka lat przy okazji 

najważniejszych 
uroczystości rodzinnych 

Grupa miast 5-10 tys. 37,88% 57,58% 4,55% 

Średnia dla obszaru 43,05% 44,50% 12,45% 

Źródło: badanie CATI, n=2955  

II 3.1.2 Jakie formy pomocy ze strony rodziny są dopuszczalne?  

W poniższej tabeli przedstawiono skłonność respondentów do korzystania z różnych 

form wsparcia ze strony rodziny. Odsetek respondentów twierdzących, iż nie prosiliby 

swojej rodziny o jakiekolwiek wsparcie w sytuacji, w której byliby potrzebujący wynosi 

16,58%. Najpowszechniejszym rodzajem pomocy, do którego się skłaniają 

ankietowani to wsparcie duchowe, emocjonalne (86,71%), w drugiej kolejności 

wsparcie rzeczowe (84,26%). Jednocześnie 3/4 respondentów deklaruje, iż pomoc 

w formie usługowej jest tym rodzajem wsparcia, o które zwróciliby się do rodziny 

potrzebując pomocy. Najmniej popularna formą pomocy, do której relatywnie rzadko 

skłaniają się respondenci, jest pomoc finansowa. Tylko blisko 62% ankietowanych 

deklaruje, że potencjalnie w sytuacji obiektywnej konieczności zwróciliby się o nią 

do rodziny. Symptomatyczny jest wysoki odsetek postaw ambiwalentnych w tym 

zakresie – 6,58% nie potrafiło odpowiedzieć na zadane pytanie.  

Tabela 212 Skłonność do korzystania z różnych form pomocy ze strony rodziny przez respondentów - średnia dla obszaru [%] 

 nie tak 
trudno 

powiedzieć 

wsparcie duchowe, emocjonalne, poradę 
liczebność 370 2688 42 

średnia dla obszaru 11,94% 86,71% 1,35% 

wsparcie rzeczowe przekazanie, pożyczenie 
potrzebnych rzeczy 

liczebność 443 2612 45 

średnia dla obszaru 14,29% 84,26% 1,45% 

wsparcie w formie usług 
liczebność 624 2344 132 

średnia dla obszaru 20,13% 75,61% 4,26% 

wsparcie finansowe (danie, pożyczenie pieniędzy) 
liczebność 975 1921 204 

średnia dla obszaru 31,45% 61,97% 6,58% 

nie poprosiłbym/poprosiłabym o cokolwiek 
liczebność 2204 514 382 

średnia dla obszaru 71,10% 16,58% 12,32% 

Źródło: badanie CATI, n=3100  

Wyższy od wartości średniej odsetek osób, które nie zwróciłyby się o pomoc do swojej 

rodziny został odnotowany w Rawie Mazowieckiej, Łęczycy, Łowiczu, Radomsku, 

Konstantynowie Łódzkim, Łodzi, grupie miast do 5 tysięcy mieszkańców, Bełchatowie 

oraz Pabianicach.
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Tabela 213 Struktura skłonności do korzystania z różnych form pomocy ze strony rodziny przez respondentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

  
wsparcie  

duchowe/emocjonalne, 
poradę 

wsparcie rzeczowe  
przekazanie,  pożyczenie  

potrzebnych  rzeczy 
wsparcie w formie  usług 

wsparcie  finansowe (danie, 
pożyczenie pieniędzy) 

nie poprosiłbym/poprosiłabym 
o cokolwiek 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 96,97% 100,00% 84,85% 0,00% 

Bełchatów 90,45% 84,08% 63,06% 54,78% 18,47% 

Brzeziny 88,46% 84,62% 84,62% 76,92% 3,85% 

Głowno 80,56% 63,89% 52,78% 44,44% 0,00% 

Koluszki 92,19% 89,06% 78,13% 67,19% 4,69% 

Konstantynów Łódzki 82,46% 84,21% 78,95% 66,67% 33,33% 

Kutno 90,34% 94,69% 90,82% 66,67% 5,31% 

Łask 95,74% 97,87% 82,98% 72,34% 0,00% 

Łęczyca 94,74% 100,00% 100,00% 100,00% 73,68% 

Łowicz 100,00% 88,24% 64,71% 50,98% 39,22% 

Łódź 75,64% 73,97% 68,72% 60,00% 23,46% 

Opoczno 81,25% 83,33% 68,75% 45,83% 8,33% 

Ozorków 62,50% 75,00% 87,50% 56,25% 0,00% 

Pabianice 92,20% 86,52% 84,40% 86,52% 18,44% 

Piotrków Trybunalski 95,75% 95,75% 87,74% 82,55% 9,43% 

Radomsko 75,32% 68,18% 66,88% 42,21% 35,71% 

Rawa Mazowiecka 97,56% 85,37% 92,68% 85,37% 90,24% 

Sieradz 96,15% 88,46% 88,46% 57,69% 0,00% 

Skierniewice 91,09% 89,60% 71,78% 43,56% 14,85% 

Tomaszów Mazowiecki 89,71% 88,97% 71,32% 64,71% 9,56% 

Wieluń 98,04% 95,10% 77,45% 60,78% 7,84% 

Zduńska Wola 88,15% 88,15% 88,15% 65,93% 2,96% 

Zgierz 90,30% 90,30% 77,61% 67,91% 5,97% 

Grupa miast 0-5 tys. 95,65% 82,61% 68,70% 48,70% 22,61% 

Grupa miast 5-10 tys. 88,89% 87,41% 73,33% 54,07% 2,22% 

Średnia dla obszaru 86,71% 84,26% 75,61% 61,97% 16,58% 

Źródło: badanie CATI, n=3100  
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II 3.1.3 Na czym polegają kontakty z sąsiadami?  

Charakterystyka kontaktów sąsiedzkich zaprezentowana została w oparciu 

o wypowiedzi uzyskane od 2 602 respondentów.  W analizie pominięto wypowiedzi 

osób nieutrzymujących kontaktów z sąsiadami. Spośród przedstawicieli badanej 

populacji ogółem 83,93% respondentów wskazuje, że utrzymuje kontakty z sąsiadami. 

Jakość tych relacji została zdefiniowana w trzech kategoriach. Dominującym rodzajem 

zachowania są krótkie rozmowy o kurtuazyjnym charakterze oraz związana z tym 

incydentalna drobna pomoc (62,26%). Blisko 1/4 ankietowanych ogranicza kontakty 

z sąsiadami do zdawkowego „dzień dobry”. Z drugiej strony 14,45% respondentów 

deklaruje, że ich kontakty z sąsiadami mają znamiona zażyłości cechującej 

się wzajemnymi wizytami w domu, wspólnym spędzaniem czasu wolnego oraz 

wzajemnym pomaganiem sobie.  

Tabela 214 Rodzaje kontaktów respondentów z sąsiadami – średnia dla obszaru [%] 

 

krótkie rozmowy w trakcie 
przypadkowego 

spotkania, czasami 
drobna pomoc 

mówimy sobie „dzień 
dobry” 

wizyty w domu, wspólne 
spędzanie wolnego czasu, 

wzajemne pomaganie 
sobie 

Liczebność 1620 606 376 

Średnia z obszaru 62,26% 23,29% 14,45% 

Źródło: badanie CATI, n=2602  

Wśród miast odznaczających się największą zażyłością kontaktów sąsiedzkich 

znalazły się Brzeziny, Kutno oraz Koluszki - w każdym z tych miast ponad 40% 

respondentów deklarowało, iż ich kontakty z sąsiadami polegają na wspólnym 

odwiedzaniu się, wspólnym spędzaniu czasu wolnego oraz wzajemnej pomocy. 

W przypadku Łodzi odsetek tego typu wskazań nieznacznie przekraczał wartość 

średnią dla badanego obszaru. Natomiast stosunkowo najsłabsze, zdawkowe 

kontakty z sąsiadami ograniczające się do mówienia sobie „dzień dobry” odnotowano 

w 4 miastach województwa: Rawie Mazowieckiej, Łowiczu, Opocznie i Ozorkowie. 

W każdym z tych miast tego typu relacje stanowią co najmniej połowę kontaktów 

z sąsiadami. W Łodzi wskaźnik ten wynosi 31,94% ogółu kontaktów sąsiedzkich.  

Tabela 215 Struktura kontaktów respondentów z sąsiadami w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

 

krótkie rozmowy 
w trakcie 

przypadkowego 
spotkania, czasami 

drobna pomoc 

mówimy sobie „dzień 
dobry” 

wizyty w domu, wspólne 
spędzanie wolnego czasu, 

wzajemne pomaganie sobie 

Aleksandrów Łódzki 54,84% 25,81% 19,35% 

Bełchatów 88,46% 4,62% 6,92% 

Brzeziny 48,00% 4,00% 48,00% 

Głowno 95,65% 4,35% 0,00% 

Koluszki 47,37% 10,53% 42,11% 
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krótkie rozmowy 
w trakcie 

przypadkowego 
spotkania, czasami 

drobna pomoc 

mówimy sobie „dzień 
dobry” 

wizyty w domu, wspólne 
spędzanie wolnego czasu, 

wzajemne pomaganie sobie 

Konstantynów Łódzki 51,79% 21,43% 26,79% 

Kutno 39,80% 17,41% 42,79% 

Łask 77,78% 5,56% 16,67% 

Łęczyca 63,16% 21,05% 15,79% 

Łowicz 37,25% 56,86% 5,88% 

Łódź 52,17% 31,94% 15,89% 

Opoczno 45,65% 52,17% 2,17% 

Ozorków 35,71% 50,00% 14,29% 

Pabianice 81,97% 13,93% 4,10% 

Piotrków Trybunalski 85,25% 9,84% 4,92% 

Radomsko 65,00% 29,17% 5,83% 

Rawa Mazowiecka 31,43% 65,71% 2,86% 

Sieradz 51,22% 34,15% 14,63% 

Skierniewice 70,72% 23,20% 6,08% 

Tomaszów Mazowiecki 77,31% 11,76% 10,92% 

Wieluń 51,02% 42,86% 6,12% 

Zduńska Wola 59,18% 18,37% 22,45% 

Zgierz 91,58% 7,37% 1,05% 

Grupa miast 0-5 tys. 65,00% 22,00% 13,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 60,98% 22,76% 16,26% 

Średnia z obszaru 62,26% 23,29% 14,45% 

Źródło: badanie CATI, n=2602  

II 3.1.4 Jakie formy pomocy ze strony sąsiadów są dopuszczalne?  

W kolejnej tabeli przedstawiono skłonność respondentów do korzystania z różnych 

form wsparcia ze strony sąsiadów. Odsetek respondentów twierdzących, iż nie 

prosiliby swoich sąsiadów o pomoc kształtuje się na poziomie 19,16% i jest wyższy 

o blisko 3% od odsetka osób, którzy nie zwróciliby się o pomoc do rodziny. Dodatkowo 

15,45% nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. 

Na zbliżony poziomie wynoszącym około 58% kształtują się grupy respondentów 

deklarujące, że byliby skłonni zwrócić się o pomoc duchową oraz rzeczową. Natomiast 

mniej więcej co 3. badany byłby skłonny zwrócić się o pomoc w formie usług, a tylko 

17,74% ankietowanych zwróciłoby się o pomoc finansową.  
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Tabela 216 Struktura korzystania z różnych form pomocy ze strony sąsiadów przez respondentów - średnia dla obszaru [%] 

  tak nie 
trudno 

powiedzieć 

wsparcie duchowe, emocjonalne, poradę 
liczebność 1809 1169 122 

średnia dla obszaru 58,35% 37,71% 3,94% 

wsparcie rzeczowe przekazanie, pożyczenie 
potrzebnych rzeczy 

liczebność 1811 1143 146 

średnia dla obszaru 58,42% 36,87% 4,71% 

wsparcie w formie usług 
liczebność 1136 1694 270 

średnia dla obszaru 36,65% 54,65% 8,71% 

wsparcie finansowe (danie, pożyczenie pieniędzy 
liczebność 550 2225 325 

średnia dla obszaru 17,74% 71,77% 10,48% 

nie poprosiłbym/poprosiłabym o cokolwiek 
liczebność 594 2027 479 

średnia dla obszaru 19,16% 65,39% 15,45% 

Źródło: badanie CATI, n=3100  

W 5 miastach województwa łódzkiego, blisko co trzeci badany nie byłby skłonny prosić 

o wsparcie swoich sąsiadów w jakiejkolwiek kwestii. Wśród miast tych znalazły się 

Łęczyca, Zduńska Wola, Bełchatów, Opoczno oraz Sieradz. W przypadku Łodzi 

o pomoc do sąsiadów nie zwróciłby się co 5 badany. W kolejnych 5 miastach 

co najmniej 1/3 badanych z pewnością nie zwróciłaby się do sąsiadów o pomoc 

finansową - Brzeziny, Koluszki, Łęczyca, Kutno, Łask.
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Tabela 217 Struktura korzystania z różnych form pomocy ze strony sąsiadów przez respondentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

  
wsparcie rzeczowe 

przekazanie, pożyczenie 
potrzebnych rzeczy 

wsparcie w formie usług 
wsparcie finansowe 
(danie, pożyczenie 

pieniędzy 

wsparcie duchowe, 
emocjonalne, poradę 

nie poprosiłbym/ 
poprosiłabym o cokolwiek 

Aleksandrów Łódzki 75,76% 78,79% 12,12% 57,58% 6,06% 

Bełchatów 44,59% 14,01% 6,37% 46,50% 31,85% 

Brzeziny 88,46% 80,77% 80,77% 88,46% 0,00% 

Głowno 27,78% 16,67% 2,78% 25,00% 5,56% 

Koluszki 71,88% 64,06% 56,25% 76,56% 15,63% 

Konstantynów Łódzki 52,63% 49,12% 21,05% 42,11% 19,30% 

Kutno 82,61% 77,29% 35,27% 70,05% 7,25% 

Łask 70,21% 44,68% 34,04% 63,83% 4,26% 

Łęczyca 63,16% 63,16% 52,63% 57,89% 36,84% 

Łowicz 68,63% 43,14% 19,61% 94,12% 17,65% 

Łódź 47,18% 33,85% 16,92% 48,21% 19,49% 

Opoczno 50,00% 20,83% 2,08% 22,92% 31,25% 

Ozorków 81,25% 50,00% 6,25% 43,75% 6,25% 

Pabianice 70,21% 28,37% 14,89% 78,72% 21,28% 

Piotrków Trybunalski 75,47% 15,09% 7,55% 76,42% 17,45% 

Radomsko 50,65% 43,51% 20,78% 42,21% 25,97% 

Rawa Mazowiecka 17,07% 36,59% 7,32% 26,83% 29,27% 

Sieradz 55,77% 44,23% 9,62% 51,92% 30,77% 

Skierniewice 67,82% 44,06% 17,82% 71,78% 15,35% 

Tomaszów Mazowiecki 61,03% 18,38% 14,71% 62,50% 29,41% 

Wieluń 87,25% 35,29% 11,76% 84,31% 6,86% 

Zduńska Wola 50,37% 48,15% 25,93% 48,15% 34,07% 

Zgierz 61,19% 11,19% 2,99% 61,19% 23,88% 

Grupa miast 0-5 tys. 40,87% 28,70% 13,91% 57,39% 14,78% 

Grupa miast 5-10 tys. 53,33% 40,74% 17,04% 58,52% 7,41% 

Średnia dla obszaru 58,42% 36,65% 17,74% 58,35% 19,16% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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II 3.2. Ocena aktywności stowarzyszeniowej 

Charakterystyka zróżnicowania miast pod względem aktywności stowarzyszeniowej 

opracowana została w oparciu o analizę zmiennych uwzględniających: 

 przynależność i poziom zaangażowania mieszkańców w działalność grup 

formalnych, 

 poziomu oceny zasadności współpracy respondentów na rzecz rozwoju miasta 

i dobra wspólnego mieszkańców,  

 przynależność i aktywność w działalności grup nieformalnych w zależności 

od poziomu zakorzenienia mieszkańców.  

II 3.2.1 Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem przynależności 

i poziomu zaangażowania w działalność grup formalnych?  

Przynależność do grup formalnych 

Niespełna co szósty uczestnik badania CATI (538 osób, 17,35% ogółu respondentów) 

deklaruje przynależność do co najmniej 1 grupy formalnej. Jednocześnie 62,1% 

respondentów spośród udzielających się w grupach formalnych (10,77% ogółu 

badanych), przynależy tylko do jednej dobrowolnej grupy, takiej jak: fundacje, 

stowarzyszenia czy też rady np. rodziców. Do dwóch lub trzech grup przynależy blisko 

5% ogółu respondentów (28,6% udzielających się), a do większej liczby tylko 1,61% 

(tj. 9,3% udzielających się).  

Tabela 218 Deklarowana przynależność respondentów do grup formalnych [%] 

 1 2 – 3 powyżej 3 
nie uczestniczę 

w żadnym 

Liczebność 334 154 50 2562 

Średnia dla obszaru 10,77% 4,97% 1,61% 82,65% 

Źródło: badanie CATI, n=3100  

Ze zgromadzonych danych wynika, iż przeważająca większość ankietowanych 

w ogóle nie udziela się w grupach formalnych a ich zaangażowanie ogranicza się 

do relacji i kontaktów w obrębie grup nieformalnych. Niższy od przeciętnej wskaźnik 

osób nie uczestniczących w grupach formalnych odnotowano w dziesięciu miastach, 

wśród których należy wymienić Ozorków (81,25%), Wieluń (80,39%), Pabianice 

(80,14%), Łódź (78,85%), Koluszki (78,13%), Konstantynów Łódzki (77,19%), 

Zduńska Wola (77,04%), Piotrków Trybunalski (76,42%), Bełchatów (75,80%) 

oraz Tomaszów Mazowiecki 67,65%).   



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

263 

Tabela 219 Deklarowana przynależność respondentów do grup formalnych w miastach i grupach miast woj. łódzkiego [%] 

Kategoria miast  1 2 – 3 powyżej 3 
nie uczestniczę 

w żadnym 

Aleksandrów Łódzki 3,03% 0,00% 0,00% 96,97% 

Bełchatów 22,93% 1,27% 0,00% 75,80% 

Brzeziny 11,54% 3,85% 0,00% 84,62% 

Głowno 0,00% 2,78% 0,00% 97,22% 

Koluszki 15,63% 6,25% 0,00% 78,13% 

Konstantynów Łódzki 10,53% 10,53% 1,75% 77,19% 

Kutno 8,21% 3,38% 0,97% 87,44% 

Łask 6,38% 2,13% 0,00% 91,49% 

Łęczyca 5,26% 0,00% 0,00% 94,74% 

Łowicz 1,96% 1,96% 0,00% 96,08% 

Łódź 12,56% 6,15% 2,44% 78,85% 

Opoczno 10,42% 4,17% 2,08% 83,33% 

Ozorków 0,00% 12,50% 6,25% 81,25% 

Pabianice 12,06% 2,84% 4,96% 80,14% 

Piotrków Trybunalski 18,87% 4,25% 0,47% 76,42% 

Radomsko 5,84% 5,19% 1,30% 87,66% 

Rawa Mazowiecka 9,76% 2,44% 0,00% 87,80% 

Sieradz 3,85% 5,77% 3,85% 86,54% 

Skierniewice 1,98% 2,48% 0,50% 95,05% 

Tomaszów Mazowiecki 19,12% 10,29% 2,94% 67,65% 

Wieluń 9,80% 6,86% 2,94% 80,39% 

Zduńska Wola 11,85% 9,63% 1,48% 77,04% 

Zgierz 7,46% 4,48% 0,75% 87,31% 

Grupa miast 0-5 tys. 2,61% 1,74% 0,00% 95,65% 

Grupa miast 5-10 tys. 8,89% 5,19% 2,22% 83,70% 

Średnia dla obszaru 10,77% 4,97% 1,61% 82,65% 

Źródło: badanie CATI, n=3100  

Poziom aktywności w grupach formalnych, do których należą respondenci 

Poziom aktywności w grupach formalnych, do których należą respondenci badany był 

wyłącznie wśród osób deklarujących przynależność do tego typu grup - łącznie 538 

osób, 17,35% ogółu badanych. Niemal połowa ankietowanych przynależących do grup 

formalnych (46,84%) definiuje swoje zaangażowanie jako aktywne. Kolejnych 49,63% 

respondentów deklaruje, że udziela się sporadycznie/czasami, w zależności 

od uwarunkowań, wolnego czasu oraz w ramach posiadanych możliwości. Zaledwie 

3,53% badanych ogranicza swoje uczestnictwo do opłacania składek oraz figurowania 

na listach członkowskich.   
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Tabela 220 Poziom deklarowanej aktywności w grupach formalnych [%] 

 aktywnie działam 
czasem angażuje się 

bardziej, czasem mniej 

w ogóle się nie udzielam 
- moje uczestnictwo 

polega na byciu na liście 
i opłacaniu składek 

Liczebność 252 267 19 

Średnia dla obszaru 46,84% 49,63% 3,53% 

Źródło: badanie CATI, n=538 

Ze zgromadzonych danych wynika, iż w jedenastu miastach badanego obszaru 

respondenci aktywnie działający stanowią grupę liczniejszą w porównaniu do średniej, 

jednocześnie wskaźnik dla Łodzi jest niższy od wartości przeciętnej i kształtuje się 

na poziomie 42,42%. Poziom umiarkowanego/sporadycznego zaangażowania 

respondentów w działalność organizacji w 16 badanych miastach uzyskał wartość 

wyższą od średniej dla całego obszaru.  

Tabela 221 Poziom deklarowanej aktywności w grupach formalnych w poszczególnych miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

 aktywnie działam 
czasem angażuje się 

bardziej, czasem mniej 

w ogóle się nie udzielam - 
moje uczestnictwo polega 

na byciu na liście i opłacaniu 
składek 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 55,26% 44,74% 0,00% 

Brzeziny 25,00% 75,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 28,57% 71,43% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 30,77% 69,23% 0,00% 

Kutno 23,08% 69,23% 7,69% 

Łask 0,00% 50,00% 50,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 50,00% 50,00% 0,00% 

Łódź 42,42% 55,15% 2,42% 

Opoczno 37,50% 50,00% 12,50% 

Ozorków 33,33% 66,67% 0,00% 

Pabianice 57,14% 32,14% 10,71% 

Piotrków Trybunalski 74,00% 26,00% 0,00% 

Radomsko 47,37% 42,11% 10,53% 

Rawa Mazowiecka 20,00% 80,00% 0,00% 

Sieradz 28,57% 71,43% 0,00% 

Skierniewice 70,00% 20,00% 10,00% 

Tomaszów Mazowiecki 56,82% 40,91% 2,27% 

Wieluń 40,00% 60,00% 0,00% 

Zduńska Wola 48,39% 51,61% 0,00% 

Zgierz 76,47% 23,53% 0,00% 

Grupa miast 0-5 tys. 20,00% 80,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 22,73% 63,64% 13,64% 

Średnia dla obszaru 46,84% 49,63% 3,53% 

Źródło: badanie CATI, n=538 
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II 3.2.2 Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem oceny zasadności 

współpracy na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra mieszkańców?  

Na pytanie o to czy warto współpracować na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra 

mieszkańców, 12,32% z 3 100 respondentów udzieliło odpowiedzi negatywnej. 

W opinii tej grupy osób, współpraca nie jest zasadna, gdyż nie przynosi żadnego 

efektu. Pozostała część respondentów (łącznie 87,68% ogółu badanych) pozytywnie 

odnosi się do kwestii współpracy dla dobra wspólnego, z tym jednak rozróżnieniem, 

że dla 51,55% zwolenników współpracy, nie zawsze się ona sprawdza, lecz mimo to 

powinno się przyjąć, że działania na jej rzecz są cenne. Kolejnych 36,13% 

respondentów deklaruje, że wspólne działanie stanowi potencjał i niezależnie 

od uwarunkowań można zawsze wiele osiągnąć. 

Tabela 222 Średnia ocen respondentów w zakresie zasadności współpracy lokalnej na rzecz dobra wspólnego [%] 

 
nie warto, bo nie 

przyniesie to żadnego 
efektu 

powinno się 
współpracować, choć to 
się nie zawsze sprawdza 

zawsze warto, bo razem 
można wiele osiągnąć 

Liczebność 382 1598 1120 

Średnia dla obszaru 12,32% 51,55% 36,13% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W nawiązaniu do powyższych wyników ogólnych, wyższe od przeciętnej zniechęcenie 

do idei współpracy odnotowano w dziewięciu miastach, w tym w ludnych miastach 

województwa m.in. w Tomaszowie Mazowieckim (29,41%), Pabianicach (19,86%), 

Piotrkowie Trybunalskim (19,81%), Bełchatowie (18,47%), Zgierzu (16,42%), 

Skierniewicach (13,37%) oraz stolicy województwa – Łodzi (13,21%). Natomiast 

najwyższy odsetek zwolenników tezy, że zawsze warto współpracować odnotowano 

w 6 miastach województwa - Łęczycy, Aleksandrowie Łódzkim, Ozorkowie, Kutnie, 

Koluszkach oraz Brzezinach. W każdym z tych miast odsetek ten wynosił co najmniej 

50% ogółu respondentów.  

Tabela 223 Oceny respondentów w zakresie zasadności współpracy lokalnej w poszczególnych miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

 
nie warto, bo nie 

przyniesie to żadnego 
efektu 

powinno się 
współpracować, choć to 
się nie zawsze sprawdza 

zawsze warto, bo razem 
można wiele osiągnąć 

Aleksandrów Łódzki 9,09% 21,21% 69,70% 

Bełchatów 18,47% 54,14% 27,39% 

Brzeziny 0,00% 46,15% 53,85% 

Głowno 19,44% 61,11% 19,44% 

Koluszki 3,13% 42,19% 54,69% 

Konstantynów Łódzki 26,32% 47,37% 26,32% 

Kutno 4,83% 28,99% 66,18% 

Łask 6,38% 82,98% 10,64% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 
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nie warto, bo nie 

przyniesie to żadnego 
efektu 

powinno się 
współpracować, choć to 
się nie zawsze sprawdza 

zawsze warto, bo razem 
można wiele osiągnąć 

Łowicz 7,84% 43,14% 49,02% 

Łódź 13,21% 43,72% 43,08% 

Opoczno 0,00% 77,08% 22,92% 

Ozorków 6,25% 25,00% 68,75% 

Pabianice 19,86% 56,74% 23,40% 

Piotrków Trybunalski 19,81% 58,02% 22,17% 

Radomsko 3,90% 54,55% 41,56% 

Rawa Mazowiecka 9,76% 43,90% 46,34% 

Sieradz 3,85% 59,62% 36,54% 

Skierniewice 13,37% 61,39% 25,25% 

Tomaszów Mazowiecki 29,41% 41,18% 29,41% 

Wieluń 3,92% 81,37% 14,71% 

Zduńska Wola 5,93% 57,78% 36,30% 

Zgierz 16,42% 61,19% 22,39% 

Grupa miast 0-5 tys. 7,83% 75,65% 16,52% 

Grupa miast 5-10 tys. 9,63% 51,11% 39,26% 

Średnia dla obszaru 12,32% 51,55% 36,13% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

II 3.2.3 Jak poziom zakorzen ienia mieszkańców wpływa na przynależność 

i aktywność w działalności grup nieformalnych?  

W zakresie analizy odsetka osób podejmujących wolontariat na rzecz społeczności 

lokalnej z uwzględnieniem stopnia zakorzenienia respondentów, nie można wykazać 

istotnej zależności. Wśród 3 badanych kategorii respondentów, odsetek osób 

zaangażowanych w wolontariat znajdował się na zbliżonym poziomie. W przypadku 

osób deklarujących przynależność do grupy przyjezdnych mieszkańców, odsetek osób 

podejmujących działania w formie wolontariatu wynosił 13,6%, tym samym był on 

niższy od odsetka wolontariuszy wśród rdzennych i rodowitych mieszkańców 

o 4 punkty procentowe. Z uzyskanych danych wynika, że wolontariat nie cieszy się 

dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców badanego obszaru. Przeciętnie około 

83% respondentów nie włącza się w ogóle w tego typu działania.   
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Tabela 224 Odsetek osób podejmujących wolontariat na rzecz społeczności lokalnej zależnie od stopnia zakorzenienia [%] 

  tak, wielokrotnie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

nie 

rdzennym mieszkańcem 
liczebność 107 109 1008 

średnia dla obszaru 8,74% 8,91% 82,35% 

rodowitym mieszkańcem  
liczebność 111 147 1206 

średnia dla obszaru 7,58% 10,04% 82,38% 

przyjezdnym mieszkańcem miasta  
liczebność 20 36 356 

średnia dla obszaru 4,85% 8,74% 86,41% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Najwyższy odsetek osób zaangażowanych w wolontariat wśród rdzennych 

mieszkańców odnotowano w miastach takich jak Tomaszów Mazowiecki (32,93%), 

Bełchatów (31,91%) oraz Koluszki (25,00%). Z kolei do miast, w których odnotowano 

najwyższy odsetek rodowitych mieszkańców zaangażowanych w wolontariat znalazły 

się miasta Wieluń, Tomaszów Mazowiecki, Konstantynów Łódzki, Piotrków 

Trybunalski, Zduńska Wola, Koluszki oraz Brzeziny - w każdym z tych miast odsetek 

ten wynosił, co najmniej 25% respondentów. W przypadku mieszkańców 

przyjezdnych, powyżej wartości średniej dla całego badanego obszaru, znalazło się 

12 miast województwa.  
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Tabela 225 Odsetek osób podejmujących wolontariat na rzecz społeczności lokalnej zależnie od stopnia zakorzenienia w podziale na miasta województwa łódzkiego [%] 

 rdzennym mieszkańcem/mieszkanką miasta  rodowitym mieszkańcem   przyjezdnym mieszkańcem miasta  

 nie tak, ale tylko kilka razy tak, wielokrotnie nie tak, ale tylko kilka razy tak, wielokrotnie nie 
tak, ale tylko 

kilka razy 
tak, 

wielokrotnie 

Aleksandrów Łódzki 94,12% 5,88% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 68,09% 8,51% 23,40% 76,39% 9,72% 13,89% 86,84% 10,53% 2,63% 

Brzeziny 92,86% 0,00% 7,14% 75,00% 25,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 95,83% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 75,00% 16,67% 8,33% 75,00% 20,83% 4,17% 87,50% 6,25% 6,25% 

Konstantynów Łódzki 82,14% 14,29% 3,57% 73,68% 26,32% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 

Kutno 94,05% 3,57% 2,38% 86,52% 12,36% 1,12% 91,18% 8,82% 0,00% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 92,31% 7,69% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 86,67% 10,00% 3,33% 95,24% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 77,49% 13,18% 9,32% 78,67% 11,82% 9,51% 87,70% 5,74% 6,56% 

Opoczno 78,95% 5,26% 15,79% 91,67% 0,00% 8,33% 94,12% 0,00% 5,88% 

Ozorków 80,00% 0,00% 20,00% 88,89% 11,11% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 75,56% 8,89% 15,56% 75,29% 10,59% 14,12% 72,73% 18,18% 9,09% 

Piotrków Trybunalski 80,88% 5,88% 13,24% 73,95% 5,04% 21,01% 76,00% 0,00% 24,00% 

Radomsko 90,63% 9,38% 0,00% 89,80% 4,08% 6,12% 100,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 93,10% 6,90% 0,00% 90,91% 9,09% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 86,36% 4,55% 9,09% 81,82% 18,18% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Skierniewice 98,55% 1,45% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 67,07% 7,32% 25,61% 71,70% 20,75% 7,55% 100,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 87,10% 8,06% 4,84% 69,70% 15,15% 15,15% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 76,00% 16,00% 8,00% 75,00% 21,43% 3,57% 75,00% 25,00% 0,00% 

Zgierz 86,05% 2,33% 11,63% 78,08% 12,33% 9,59% 77,78% 22,22% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 81,82% 11,36% 6,82% 86,96% 10,14% 2,90% 77,27% 13,64% 9,09% 

Grupa miast od 0-5 tys. 88,57% 11,43% 0,00% 96,61% 3,39% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 82,35% 8,91% 8,74% 82,38% 10,04% 7,58% 86,41% 8,74% 4,85 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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II 3.3 Postawy wobec działalności na rzecz społeczności lokalnej 

II 3.3.1 Jak ocena problemu ubóstwa w mieście wpływa na aktywność 

mieszkańców na rzecz osób potrzebujących pomocy?  

W końcowej części analizy stanu kapitału społecznego, uwadze poddano zestawienia 

dotyczące zaangażowania w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz odsetek 

osób podejmujących wolontariat w zależności od oceny/postrzegania ubóstwa jako 

problemu społecznego.  

Odsetek osób działających aktywnie w grupach formalnych zależnie od oceny 

znaczenia ubóstwa jako problemu społecznego 

Spośród ogółu badanych zaledwie 17% (538 osób) angażuje się w działania grup 

formalnych. Wśród nich jedynie 6,69% (36 osób) nie uważa ubóstwa za problem 

społeczny. Kolejnych 1,49% (8 osób) nie ma na ten temat zdania. Osoby uważające 

ubóstwo za średni lub duży problem społeczny angażują się w działania grup 

formalnych na zbliżonym poziomie - w obu przypadkach odsetek osób angażujących 

się w działania grup formalnych aktywnie, lub ze zmiennym zaangażowaniem wynosi 

zdecydowanie ponad 90%. 

Tabela 226 Odsetek osób działających aktywnie w grupach formalnych zależnie od oceny postrzegania ubóstwa jako problemu 
społecznego [%] 

 aktywnie działam 
czasem angażuje 

się bardziej, 
czasem mniej 

w ogóle się nie 
udzielam - moje 

uczestnictwo polega 
na byciu na liście 

i opłacaniu składek 

brak problemu 
liczebność 19 14 3 

średnia dla obszaru 52,78% 38,89% 8,33% 

średni problem 
liczebność 117 133 4 

średnia dla obszaru 46,06% 52,36% 1,57% 

duży problem 
liczebność 114 115 11 

średnia dla obszaru 47,50% 47,92% 4,58% 

trudno powiedzieć 
liczebność 2 5 1 

średnia dla obszaru 25,00% 62,50% 12,50% 
Źródło: badanie CATI, n=538 

Wśród osób postrzegających ubóstwo za duży problem społeczny, odsetek osób 

aktywnie zaangażowanych w działalność grup formalnych plasujący się powyżej 

średniej ogółem odnotowano w 7 miastach, w tym w Łowiczu, Skierniewicach, Zgierzu 

i Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast w przypadku osób postrzegających ubóstwo 

za średni problem w mieście, odsetek osób zaangażowanych aktywnie powyżej 

średniej dla badanego obszaru odnotowano w 12 miastach, między innymi w Głownie, 

Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim. W obu przypadkach Łódź plasowała się poniżej 

wartości średnich dla obszaru. 
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Tabela 227 Odsetek osób działających aktywnie w grupach formalnych zależnie od oceny znaczenia ubóstwa jako problemu społecznego w poszczególnych miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

brak problemu średni problem duży problem trudno powiedzieć 

 
aktywnie 
działam 

czasem 
angażuje 

się 
bardziej, 
czasem 
mniej 

w ogóle się 
nie udzielam 

- moje 
uczestnictwo 

polega na 
byciu na 
liście i 

opłacaniu 
składek 

aktywnie 
działam 

czasem 
angażuje 

się bardziej, 
czasem 
mniej 

w ogóle się 
nie 

udzielam - 
moje 

uczestnictw
o polega na 

byciu na 
liście i 

opłacaniu 
składek 

aktywnie 
działam 

czasem 
angażuje 

się bardziej, 
czasem 
mniej 

w ogóle się 
nie 

udzielam - 
moje 

uczestnictw
o polega na 

byciu na 
liście i 

opłacaniu 
składek 

aktywnie 
działam 

czasem 
angażuje 

się bardziej, 
czasem 
mniej 

w ogóle się 
nie 

udzielam - 
moje 

uczestnictw
o polega na 

byciu na 
liście i 

opłacaniu 
składek 

Aleksandrów Ł 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Bełchatów 0,00  0,00  0,00  47,62  52,38  0,00  64,71  35,29  0,00  0,00  0,00  0,00  

Brzeziny 0,00  0,00  0,00  50,00  50,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Głowno 0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Koluszki 0,00  100,00  0,00  33,33  66,67  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Konstantynów Ł. 25,00  75,00  0,00  33,33  66,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Kutno 100,00  0,00  0,00  9,09  90,91  0,00  28,57  57,14  14,29  0,00  0,00  0,00  

Łask 0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  100,00  0,00  

Łęczyca 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Łowicz 0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Łódź 50,00  50,00  0,00  42,86  54,29  2,86  40,96  56,63  2,41  0,00  0,00  0,00  

Opoczno 0,00  0,00  0,00  50,00  50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  33,33  50,00  16,67  

Ozorków 0,00  0,00  0,00  50,00  50,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Pabianice 0,00  100,00  0,00  68,75  25,00  6,25  45,45  36,36  18,18  0,00  0,00  0,00  

Piotrków Tryb. 0,00  0,00  0,00  66,67  33,33  0,00  79,31  20,69  0,00  0,00  0,00  0,00  

Radomsko 100,00  0,00  0,00  25,00  62,50  12,50  50,00  37,50  12,50  0,00  0,00  0,00  

Rawa Mazow. 50,00  50,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Sieradz 0,00  0,00  0,00  50,00  50,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Skierniewice 75,00  0,00  25,00  60,00  40,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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brak problemu średni problem duży problem trudno powiedzieć 

 
aktywnie 
działam 

czasem 
angażuje 

się 
bardziej, 
czasem 
mniej 

w ogóle się 
nie udzielam 

- moje 
uczestnictwo 

polega na 
byciu na 
liście i 

opłacaniu 
składek 

aktywnie 
działam 

czasem 
angażuje 

się bardziej, 
czasem 
mniej 

w ogóle się 
nie 

udzielam - 
moje 

uczestnictw
o polega na 

byciu na 
liście i 

opłacaniu 
składek 

aktywnie 
działam 

czasem 
angażuje 

się bardziej, 
czasem 
mniej 

w ogóle się 
nie 

udzielam - 
moje 

uczestnictw
o polega na 

byciu na 
liście i 

opłacaniu 
składek 

aktywnie 
działam 

czasem 
angażuje 

się bardziej, 
czasem 
mniej 

w ogóle się 
nie 

udzielam - 
moje 

uczestnictw
o polega na 

byciu na 
liście i 

opłacaniu 
składek 

Tomaszów Maz. 100,00  0,00  0,00  46,67  53,33  0,00  59,26  37,04  3,70  0,00  0,00  0,00  

Wieluń 0,00  0,00  0,00  44,44  55,56  0,00  36,36  63,64  0,00  0,00  0,00  0,00  

Zduńska Wola 100,00  0,00  0,00  52,63  47,37  0,00  36,36  63,64  0,00  0,00  0,00  0,00  

Zgierz 0,00  0,00  0,00  72,73  27,27  0,00  83,33  16,67  0,00  0,00  0,00  0,00  

Grupa miast 5-
10 tys 

0,00  50,00  50,00  33,33  66,67  0,00  20,00  60,00  20,00  0,00  100,00  0,00  

Grupa miast od 
0-5 tys. 

0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  25,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Średnia dla 
obszaru 

52,78  38,89  8,33  46,06  52,36  1,57  47,50  47,92  4,58  25,00  62,50  12,50  

Źródło: badanie CATI, n=538 
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Odsetek osób podejmujących wolontariat zależnie od oceny znaczenia ubóstwa jako 

problemu społecznego 

Wśród ogółu badanych, dla około 10% respondentów ubóstwo nie stanowi problemu 

społecznego. Kolejnych 5,42% badanych nie ma na ten temat zdania. Spośród 

pozostałych respondentów, 46,77% uznaje ubóstwo za średni, a 37,58% za duży 

problem społeczny. Jednocześnie wśród respondentów nie postrzegających ubóstwa 

w kategoriach problemu społecznego, odsetek osób zaangażowanych w działania 

wolontariackie wynosi 10,10%. Znamienne jest to, iż odsetek wolontariuszy wśród 

respondentów rośnie wraz z postrzeganiem ubóstwa w kategorii problemu 

społecznego - dla grupy wskazującej, iż ubóstwo to średni problem, wskaźnik ten 

wynosi 17,79%, a w przypadku wskazań jako duży - 19,92%. W grupie, która nie ma 

określonego zdania na ten temat, odsetek wolontariuszy był najniższy i wynosił 4,80%. 

Ponadto obserwuje się większe zaangażowanie w wolontariat mierzone odsetkiem 

wskazań "tak, wielokrotnie" wraz ze wzrostem postrzegania ubóstwa w kategorii 

problemu społecznego. 

Tabela 228 Odsetek osób podejmujących wolontariat zależnie od oceny znaczenia ubóstwa jako problemu społecznego [%] 

    nie tak, ale tylko kilka razy tak, wielokrotnie 

brak problemu 
liczebność 285 23 9 

średnia dla obszaru 89,91% 7,26% 2,84% 

duży problem 
liczebność 933 114 118 

średnia dla obszaru 80,09% 9,79% 10,13% 

średni problem 
liczebność 1192 152 106 

średnia dla obszaru 82,21% 10,48% 7,31% 

trudno powiedzieć  
liczebność 160 3 5 

średnia dla obszaru 95,2% 1,8% 3,0% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wśród grupy osób postrzegających ubóstwo jako duży problem, odsetek osób 

zaangażowanych w wolontariat wyższy od wartości średniej dla całego obszaru 

odnotowano w 10 miastach województwa, w tym w Koluszkach (łącznie 50% 

respondentów angażujących się w wolontariat sporadycznie i wielokrotnie), Łowiczu 

(33,33%), Tomaszowie Mazowieckim (30,86%) oraz Bełchatowie (27,69%). Odsetek 

wolontariuszy w Łodzi wśród osób postrzegających ubóstwo jako duży problem 

społeczny wyniósł 22,62%, w tym 11,73% osób angażujących się sporadycznie 

oraz 10,89% wielokrotnie. W przypadku osób postrzegających ubóstwo jako średni 

problem społeczny, odsetek wolontariuszy powyżej średniej wartości dla obszaru 

odnotowano łącznie w 11 miastach, w tym w Łodzi - wskaźnik wyższy od przeciętnego 

o 2,21%. 
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Tabela 229 Odsetek osób podejmujących wolontariat zależnie od oceny znaczenia ubóstwa jako problemu społecznego w poszczególnych miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć  

 nie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

tak, 
wielokrotnie 

nie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

tak, 
wielokrotnie 

nie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

tak, 
wielokrotnie 

nie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

tak, 
wielokrotnie 

Aleksandrów Ł. 100,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  88,89  11,11  0,00  100,00  0,00  0,00  

Bełchatów 100,00  0,00  0,00  72,31  9,23  18,46  78,16  10,34  11,49  100,00  0,00  0,00  

Brzeziny 100,00  0,00  0,00  75,00  25,00  0,00  88,24  5,88  5,88  0,00  0,00  0,00  

Głowno 100,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  95,24  0,00  4,76  100,00  0,00  0,00  

Grupa miast 
0-5 tys 

100,00  0,00  0,00  89,80  10,20  0,00  97,37  2,63  0,00  100,00  0,00  0,00  

Grupa miast  
5-10 tys. 

81,82  18,18  0,00  86,84  7,89  5,26  84,06  10,14  5,80  66,67  16,67  16,67  

Koluszki 90,91  9,09  0,00  50,00  50,00  0,00  76,47  15,69  7,84  0,00  0,00  0,00  

Konstantynów Ł. 75,00  25,00  0,00  100,00  0,00  0,00  73,81  23,81  2,38  0,00  0,00  0,00  

Kutno 100,00  0,00  0,00  85,51  10,14  4,35  88,89  11,11  0,00  87,50  12,50  0,00  

Łask 90,91  9,09  0,00  100,00  0,00  0,00  90,91  9,09  0,00  0,00  100,00  0,00  

Łęczyca 0,00  0,00  0,00  90,00  10,00  0,00  100,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  

Łowicz 84,62  7,69  7,69  66,67  0,00  33,33  94,29  5,71  0,00  0,00  0,00  0,00  

Łódź 80,36  12,50  7,14  77,37  11,73  10,89  80,00  11,94  8,06  100,00  0,00  0,00  

Opoczno 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  83,33  8,33  8,33  88,89  0,00  11,11  

Ozorków 100,00  0,00  0,00  87,50  12,50  0,00  71,43  14,29  14,29  0,00  0,00  0,00  

Pabianice 50,00  25,00  25,00  83,33  9,09  7,58  68,12  11,59  20,29  100,00  0,00  0,00  

Piotrków Tryb. 100,00  0,00  0,00  76,74  3,10  20,16  74,03  7,79  18,18  100,00  0,00  0,00  

Radomsko 93,75  0,00  6,25  84,62  7,69  7,69  92,50  5,00  2,50  100,00  0,00  0,00  

Rawa Mazow. 93,33  6,67  0,00  86,67  13,33  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Sieradz 90,00  10,00  0,00  85,71  4,76  9,52  75,00  25,00  0,00  100,00  0,00  0,00  

Skierniewice 97,44  2,56  0,00  100,00  0,00  0,00  97,12  2,88  0,00  100,00  0,00  0,00  

Tomaszów Maz. 0,00  50,00  50,00  69,14  11,11  19,75  71,70  13,21  15,09  0,00  0,00  0,00  

Wieluń 90,91  9,09  0,00  74,36  15,38  10,26  86,27  5,88  7,84  100,00  0,00  0,00  
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brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć  

 nie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

tak, 
wielokrotnie 

nie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

tak, 
wielokrotnie 

nie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

tak, 
wielokrotnie 

nie 
tak, ale 

tylko kilka 
razy 

tak, 
wielokrotnie 

Zduńska Wola 91,67  0,00  8,33  73,68  26,32  0,00  71,79  19,23  8,97  100,00  0,00  0,00  

Zgierz 0,00  0,00  0,00  80,00  10,00  10,00  78,08  12,33  9,59  100,00  0,00  0,00  

Średnia dla 
obszaru 

89,91  7,26  2,84  80,09  9,79  10,13  82,21  10,48  7,31  95,24  1,79  2,98  

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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II 4. Akumulacja kapitału społecznego  

Omówienie zagadnień związanych z akumulacją kapitału społecznego, uwzględnia 

analizę problemów badawczych, wśród których znajdują się: 

 ocena warunków zamieszkania w mieście, z uwzględnieniem poziomu sympatii 

do miasta, 

 stosunek do wykorzystywania znajomości i powiązań w załatwianiu spraw, 

 zróżnicowanie poziomu zaufania, 

 poczucie bezpieczeństwa a ocena problemów społecznych w mieście. 

II 4.1 Ocena warunków zamieszkania a poziom sympatii do miasta 

II 4.1.1 Jak poziom sympatii do miasta wpływa na ocenę warunków 

zamieszkania? 

Średnia ocena warunków zamieszkania respondentów, w odniesieniu do poziomu 

sympatii do miasta, uwzględnia ocenę takich komponentów życia w mieście jak:  

 ocena ogólnych warunków życia, 

 dostęp do ośrodków sportu i rekreacji, 

 dostęp do usług podstawowej służby zdrowia (lekarz pierwszego kontaktu), 

 dostęp do usług specjalistycznej służby zdrowia, 

 dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży, 

 oferta kulturalna dla mieszkańców, 

 dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, 

 dostęp do miejsc pracy, 

 miejsca, w których można spędzać czas wolny (czas wypoczynku), 

 życzliwość i otwartość mieszkańców, 

 aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz miasta), 

 aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz osób potrzebujących pomocy). 

Ocena ogólnych warunków życia 

Ocena cech miasta i jego mieszkańców, w zależności od oceny ogólnych warunków 

życia  

Ocena ogólnych warunków życia w mieście dokonana przez respondentów jest silnie 

warunkowana poziomem deklarowanej sympatii do swojego miejsca zamieszkania. 

Spośród ogółu respondentów 37,3% (1 156 osób) dobrze ocenia jakość życia w swoim 
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mieście. Jednocześnie blisko 86% badanych w tej grupie to osoby lubiące swoje 

miasto (tylko nieco ponad pół procenta pomimo korzystnej oceny warunków życia 

twierdzi, że nie lubi swojego miasta). Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że co 

dziesiąty ankietowany (318 osób) źle ocenia jakość życia w mieście. W obrębie tej 

grupy 38,68% lubi swoje miasto, natomiast blisko 1/3 deklaruje brak sympatii 

do swojego miejsca zamieszkania. Jednocześnie 29,25% respondentów ma odczucia 

ambiwalentne w tym zakresie – trochę lubi i trochę nie lubi swojego miasta.  

Tabela 230 Średnia ocena ogólnych warunków życia w mieście respondentów zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do 
miejsca zamieszkania [%] 

ocena ogólnych warunków życia w mieście 

deklarowany poziom sympatii do miejsca zamieszkania tak trochę tak, trochę nie nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 85,55% 13,93% 0,52% 

Liczebność 989 161 6 

średnio 
Średnia dla obszaru 60,20% 37,08% 2,72% 

Liczebność 974 600 44 

źle 
Średnia dla obszaru 38,68% 29,25% 32,08% 

Liczebność 123 93 102 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 37,50% 62,50% 0 

Liczebność 3 5 0 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wśród miast, których mieszkańcy dobrze oceniają warunki życia, odsetek osób 

lubiących swoje miasto powyżej średniej dla obszaru (88,55%) odnotowano w 11 

miejscowościach. W czołówce znalazły się miasta takie jak Łowicz, Ozorków i Rawa 

Mazowiecka. W każdym z tych miast odsetek mieszkańców lubiących swoje miasto 

wyniósł 100%. Łódź w tym zakresie znalazła się nieznacznie powyżej średniej, 

z wartością wskazań wynoszącą 86,53%.  

Tabela 231 Dobra ocena warunków życia w mieście respondentów zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena warunków życia w mieście 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 82,14% 17,86% 

Bełchatów 0,00% 93,98% 6,02% 

Brzeziny 0,00% 66,67% 33,33% 

Koluszki 0,00% 91,18% 8,82% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 

Kutno 0,00% 85,37% 14,63% 

Łask 0,00% 70,00% 30,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 1,63% 86,53% 11,84% 

Opoczno 0,00% 78,13% 21,88% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 
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dobra ocena warunków życia w mieście 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Pabianice 1,18% 85,88% 12,94% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 88,73% 11,27% 

Radomsko 0,00% 68,18% 31,82% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 70,59% 29,41% 

Skierniewice 1,89% 77,36% 20,75% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 97,37% 2,63% 

Wieluń 0,00% 97,73% 2,27% 

Zduńska Wola 0,00% 48,94% 51,06% 

Zgierz 0,00% 88,31% 11,69% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 81,25% 18,75% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 80,00% 20,00% 

Średnia dla obszaru 0,52% 85,55% 13,93% 

Źródło: badanie CATI, n=1156 

W kategorii miast, w których mieszkańcy oceniają warunki życia na poziomie średnim, 

12 miast uzyskało wartość powyżej średniej dla obszaru (60,20%), w zakresie odsetka 

osób lubiących swoje miasto. Wśród liderów rankingu znalazły się ponownie miasta 

Łowicz (96,88%) oraz Rawa Mazowiecka (86,67%). Na kolejnym miejscu uplasowało 

się Kutno z wartością wskaźnika wynoszącą 80,60%. Wartość wskaźnika w przypadku 

Łodzi to 63,79%.  

Tabela 232 Średnia ocena warunków życia w mieście respondentów zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena warunków życia w mieście 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 60,00% 40,00% 

Bełchatów 1,69% 28,81% 69,49% 

Brzeziny 25,00% 33,33% 41,67% 

Głowno 0,00% 62,50% 37,50% 

Koluszki 3,45% 65,52% 31,03% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 76,92% 23,08% 

Kutno 0,00% 80,60% 19,40% 

Łask 2,94% 55,88% 41,18% 

Łęczyca 0,00% 14,29% 85,71% 

Łowicz 3,13% 96,88% 0,00% 

Łódź 2,88% 63,79% 33,33% 

Opoczno 0,00% 66,67% 33,33% 

Ozorków 12,50% 75,00% 12,50% 

Pabianice 2,70% 21,62% 75,68% 

Piotrków Trybunalski 5,77% 36,54% 57,69% 

Radomsko 4,20% 48,74% 47,06% 
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średnia ocena warunków życia w mieście 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Rawa Mazowiecka 0,00% 86,67% 13,33% 

Sieradz 0,00% 60,00% 40,00% 

Skierniewice 2,27% 68,94% 28,79% 

Tomaszów Mazowiecki 2,44% 51,22% 46,34% 

Wieluń 0,00% 78,57% 21,43% 

Zduńska Wola 7,14% 55,95% 36,90% 

Zgierz 5,88% 33,33% 60,78% 

Grupa miast 5-10 tys 1,32% 65,79% 32,89% 

Grupa miast od 0-5 tys. 1,11% 55,56% 43,33% 

Średnia dla obszaru 2,72% 60,20% 37,08% 

Źródło: badanie CATI, n=1618 

Przeciętnie niemal 40% respondentów oceniających źle warunki życia w mieście, 

jednocześnie lubi swoje miasto. Odsetek osób lubiących swoje miasto mimo złych 

warunków życia znalazł się powyżej przeciętnej w 12 miastach obszaru. W czołówce 

zaś znajdują się miasta takie jak Opoczno, Ozorków i Zduńska Wola. W przypadku 

Łodzi rozkład odsetka osób pod względem stosunku do miasta, zbliżony był w każdym 

zakresie do średniej dla całego obszaru.  

 
Tabela 233 Zła ocena warunków życia w mieście respondentów zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena warunków życia w mieście 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 46,67% 6,67% 46,67% 

Brzeziny 60,00% 20,00% 20,00% 

Głowno 0,00% 50,00% 50,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 

Kutno 12,50% 65,63% 21,88% 

Łask 0,00% 33,33% 66,67% 

Łęczyca 0,00% 60,00% 40,00% 

Łódź 29,20% 39,82% 30,97% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 38,89% 11,11% 50,00% 

Piotrków Trybunalski 66,67% 27,78% 5,56% 

Radomsko 50,00% 25,00% 25,00% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 50,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 47,06% 52,94% 

Tomaszów Mazowiecki 84,21% 0,00% 15,79% 

Wieluń 50,00% 0,00% 50,00% 

Zduńska Wola 0,00% 75,00% 25,00% 
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zła ocena warunków życia w mieście 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Zgierz 66,67% 16,67% 16,67% 

Grupa miast 5-10 tys. 19,23% 61,54% 19,23% 

Grupa miast od 0-5 tys. 20,00% 50,00% 30,00% 

Średnia dla obszaru 32,08% 38,68% 29,25% 

Źródło: badanie CATI, n=318 

Dostęp do ośrodków sportu i rekreacji  

Wśród ogółu  respondentów 41,74% dobrze ocenia poziom dostępności do ośrodków 

sportu i rekreacji. W tej kategorii aż 84% badanych deklaruje sympatię do swojego 

miasta. Tylko 7,19% ogółu ankietowanych źle ocenia dostęp do infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej. W obrębie tej grupy dominuje ambiwalentny poziom sympatii 

do swojego miasta (47,09% respondentów trochę lubi, a trochę nie swoje miasto). 

Dodatkowo pomimo złej oceny dostępu do omawianych ośrodków 38,12% badanych 

lubi swoje miasto a tylko 14,8% deklaruje przeciwstawną opinię. Deficyty w dostępie 

do ośrodków sportu i rekreacji nie stanowią kluczowej determinanty w zakresie 

subiektywnej oceny sympatii do swojego miasta wśród badanych.  

Tabela 234 Średnia ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania [%] 

ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

deklarowany poziom sympatii do miejsca zamieszkania tak trochę tak, trochę nie nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 84,00% 14,53% 1,47% 

Liczebność 1087 188 19 

średnio 
Średnia dla obszaru 57,73% 35,94% 6,33 

Liczebność 885 551 97 

źle 
Średnia dla obszaru 38,12% 47,09% 14,80% 

Liczebność 85 105 33 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 64,00% 30,00% 6,00% 

Liczebność 32 15 3 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wśród miast, w których respondenci dobrze oceniali dostęp do infrastruktury sportowej 

i rekreacyjnej, najwyższy odsetek osób lubiących swoje miasto odnotowano 

w miastach Głowno, Łowicz, Rawa Mazowiecka, a także Bełchatów, Wieluń i Piotrków 

Trybunalski. Średni odsetek osób lubiących swoje miasto w przypadku Łodzi wyniósł 

80,90%.  

Tabela 235 Dobra ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%]  

dobra ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 79,17% 20,83% 

Bełchatów 0,00% 95,45% 4,55% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

280 

dobra ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Brzeziny 0,00% 72,73% 27,27% 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 83,33% 16,67% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 64,71% 35,29% 

Kutno 0,00% 80,65% 19,35% 

Łask 0,00% 62,50% 37,50% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 1,97% 80,90% 17,13% 

Opoczno 0,00% 81,48% 18,52% 

Ozorków 11,11% 88,89% 0,00% 

Pabianice 1,56% 90,63% 7,81% 

Piotrków Trybunalski 0,80% 93,60% 5,60% 

Radomsko 11,54% 69,23% 19,23% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 75,00% 25,00% 

Skierniewice 3,17% 79,37% 17,46% 

Tomaszów Mazowiecki 1,72% 93,10% 5,17% 

Wieluń 0,00% 94,03% 5,97% 

Zduńska Wola 4,08% 63,27% 32,65% 

Zgierz 0,00% 84,72% 15,28% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 72,97% 27,03% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,50% 62,50% 25,00% 

Średnia dla obszaru 1,47% 84,00% 14,53% 

Źródło: badanie CATI, n=1294 

W grupie osób oceniających warunki dostępu do obiektów sportu i rekreacji 

na poziomie średnim, najwyższy odsetek osób lubiących swoje miasto odnotowano 

w Łowiczu (92,31%), Ozorkowie (85,71%) i Rawie Mazowieckiej (82,35%). Łódź w tym 

zakresie osiągnęła wartość wskaźnika równą 56,44%.  

Tabela 236 Średnia ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji  zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 80,00% 20,00% 

Bełchatów 7,89% 42,11% 50,00% 

Brzeziny 33,33% 25,00% 41,67% 

Głowno 0,00% 60,00% 40,00% 

Koluszki 3,45% 75,86% 20,69% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 76,92% 23,08% 

Kutno 1,92% 79,81% 18,27% 

Łask 0,00% 57,58% 42,42% 
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średnia ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łęczyca 0,00% 62,50% 37,50% 

Łowicz 7,69% 92,31% 0,00% 

Łódź 8,49% 56,44% 35,07% 

Opoczno 0,00% 64,29% 35,71% 

Ozorków 0,00% 85,71% 14,29% 

Pabianice 9,68% 35,48% 54,84% 

Piotrków Trybunalski 15,38% 38,46% 46,15% 

Radomsko 5,00% 47,00% 48,00% 

Rawa Mazowiecka 5,88% 82,35% 11,76% 

Sieradz 0,00% 54,84% 45,16% 

Skierniewice 0,85% 66,67% 32,48% 

Tomaszów Mazowiecki 17,81% 54,79% 27,40% 

Wieluń 3,23% 70,97% 25,81% 

Zduńska Wola 3,90% 49,35% 46,75% 

Zgierz 7,14% 41,07% 51,79% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,19% 76,62% 18,18% 

Grupa miast od 0-5 tys. 2,25% 58,43% 39,33% 

Średnia dla obszaru 6,33% 57,73% 35,94% 

Źródło: badanie CATI, n=1533 

Blisko połowa respondentów negatywnie oceniających dostęp do ośrodków sportu 

i rekreacji w swoich miastach, jednocześnie deklarowała ambiwalentny stosunek 

do zamieszkiwanego miasta (odsetek odpowiedzi trochę tak, trochę nie wyniósł 

47,09%). Najwyższy odsetek tego typu wskazań odnotowano w Łęczycy, Bełchatowie 

i Pabianicach. W Łodzi w przeciwieństwie do średniej wartości dla całego obszaru, 

najliczniejszą grupę w badanym zakresie stanowiły osoby lubiące swoje miasto 

 - 43,24% ogółu wskazań 

Tabela 237 Zła ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji  zaleznie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 15,38% 0,00% 84,62% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 33,33% 

Głowno 0,00% 50,00% 50,00% 

Koluszki 20,00% 60,00% 20,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 22,22% 55,56% 22,22% 

Łask 20,00% 40,00% 40,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 24,32% 43,24% 32,43% 

Pabianice 15,38% 15,38% 69,23% 
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zła ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Piotrków Trybunalski 12,50% 37,50% 50,00% 

Radomsko 12,00% 40,00% 48,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 4,76% 57,14% 38,10% 

Tomaszów Mazowiecki 75,00% 0,00% 25,00% 

Wieluń 0,00% 50,00% 50,00% 

Zduńska Wola 11,11% 44,44% 44,44% 

Zgierz 60,00% 20,00% 20,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 10,00% 30,00% 60,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 52,94% 47,06% 

Średnia dla obszaru 14,80% 38,12% 47,09% 

Źródło: badanie CATI, n=223 
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Dostęp do usług podstawowej służby zdrowia (lekarz pierwszego kontaktu) 

Kolejeną cechą ocenianą w kontekście sympatii do miejsca zamieszkania jest dostęp 

do podstawowych usług służby zdrowia. Spośród respondentów lubiących swoje 

miasto (26% ogółu badanych) niemal 3/4 to osoby dobrze oceniające dostępność 

służby zdrowia (lekarza pierwszego kontaktu). W populacji źle oceniajacej omawianą 

cechę swojego miasta (aż 10% ogółu respondentów), tylko co dziesiąta osoba twierdzi, 

że nie lubi swojego miasta, natomiast blisko połowa (48,37%) – jest odemiennego 

zdania. Jednocześnie odsetek osób oceniających swoje miasto na poziomie średniem 

w badanym zakresie stanowi aż 61% ogółu badanych. W grupie tej 68,03% lubi swoje 

miasto, a nieznacznie ponad 1/4 ma do niego stosunek ambiwalentny.  

Tabela 238 Średnia ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania [%] 

 ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia 

deklarowany poziom sympatii do miejsca zamieszkania tak trochę tak, trochę nie nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 74,48% 23,08% 2,44% 

Liczebność 610 189 20 

średnio 
Średnia dla obszaru 68,03% 27,36% 4,61% 

Liczebność 1298 522 88 

źle 
Średnia dla obszaru 48,37% 39,76% 11,87% 

Liczebność 163 134 40 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 50,00% 38,89% 11,11% 

Liczebność 18 14 4 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Spośród respondentów dobrze oceniających miasto pod względem dostępu do służby 

zdrowia, w 10 miastach odsetek osób lubiących swoje miasto osiągnął wartość 

powyżej średniej dla obszaru (74,48%). W czołówce znalazły się miasta Bełchatów, 

Ozorków, Łowicz, Wieluń, Rawa Mazowiecka oraz Piotrków Trybunalski - w każdym 

z badanych miast wartość wskaźnika plasowała się powyżej poziomu 90%. Łódź na 

tle pozostałych miast województwa wypadła nieznacznie poiżej poziomu przeciętnego 

- 73,31%.  

Tabela 239 Dobra ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 88,89% 11,11% 

Bełchatów 0,00% 100,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 66,67% 33,33% 

Głowno 0,00% 76,92% 23,08% 

Koluszki 0,00% 85,71% 14,29% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 
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dobra ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Kutno 0,00% 76,60% 23,40% 

Łask 0,00% 61,54% 38,46% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 2,70% 97,30% 0,00% 

Łódź 3,59% 73,31% 23,11% 

Opoczno 0,00% 72,50% 27,50% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 10,00% 60,00% 30,00% 

Piotrków Trybunalski 4,35% 91,30% 4,35% 

Radomsko 3,70% 62,96% 33,33% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 92,59% 7,41% 

Sieradz 0,00% 55,56% 44,44% 

Skierniewice 3,85% 71,15% 25,00% 

Tomaszów Mazowiecki 12,50% 62,50% 25,00% 

Wieluń 0,00% 95,56% 4,44% 

Zduńska Wola 7,14% 47,62% 45,24% 

Zgierz 0,00% 70,59% 29,41% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 68,97% 31,03% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 63,16% 36,84% 

Średnia dla obszaru 2,44% 74,48% 23,08% 

Źródło; badanie CATI, n=819 

W grupie miast, w których ocena respondentów w zakresie dostępu do podstawowej 

służby zdrowia określona została na poziomie średnim, najwyższy odsetek osób 

lubiących swoje miasto odnotowano w Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Ozorkowie 

 – w każdym z miast powyżej 90%. Średnia wskaźnika dla Łodzi wynosi nieznacznie 

poniżej poziomu średniego tj. 66,74%.  

Tabela 240 Średnia ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 

Bełchatów 4,65% 68,99% 26,36% 

Brzeziny 42,86% 21,43% 35,71% 

Głowno 0,00% 66,67% 33,33% 

Koluszki 0,00% 70,83% 29,17% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 75,68% 24,32% 

Kutno 0,78% 83,59% 15,63% 

Łask 0,00% 57,14% 42,86% 

Łęczyca 0,00% 26,67% 73,33% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 
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średnia ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łódź 4,85% 66,74% 28,41% 

Opoczno 0,00% 85,71% 14,29% 

Ozorków 8,33% 91,67% 0,00% 

Pabianice 4,46% 60,71% 34,82% 

Piotrków Trybunalski 7,60% 70,18% 22,22% 

Radomsko 5,68% 45,45% 48,86% 

Rawa Mazowiecka 7,69% 92,31% 0,00% 

Sieradz 0,00% 66,67% 33,33% 

Skierniewice 0,00% 74,78% 25,22% 

Tomaszów Mazowiecki 12,80% 71,20% 16,00% 

Wieluń 1,89% 77,36% 20,75% 

Zduńska Wola 1,47% 57,35% 41,18% 

Zgierz 4,39% 64,04% 31,58% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,00% 77,50% 17,50% 

Grupa miast od 0-5 tys. 1,59% 63,49% 34,92% 

Średnia dla obszaru 4,61% 68,03% 27,36% 

Źródło; badanie CATI, n=1908 

Mimo złej oceny dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, blisko połowa badanych 

deklaruje, że lubi swoje miasto. Najwyższy odsetek pozytywnych wskazań w tym 

zakresie odnotowano w Konstantynowie Łódzkim oraz Rawie Mazowieckiej. 

W 10 miastach obszaru wskaźnik ten znalazł się poniżej wartości średniej.  

Tabela 241 Zła ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa Zła ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 8,70% 13,04% 78,26% 

Głowno 0,00% 33,33% 66,67% 

Koluszki 40,00% 60,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 9,38% 65,63% 25,00% 

Łask 9,09% 45,45% 45,45% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 24,64% 47,83% 27,54% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 

Pabianice 20,00% 40,00% 40,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 52,94% 47,06% 

Radomsko 11,76% 50,00% 38,24% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 70,00% 30,00% 

Skierniewice 6,45% 54,84% 38,71% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 50,00% 50,00% 
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zła ocena dostępności usług podstawowej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Wieluń 0,00% 75,00% 25,00% 

Zduńska Wola 9,09% 54,55% 36,36% 

Zgierz 66,67% 33,33% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 8,33% 37,50% 54,17% 

Grupa miast od 0-5 tys. 6,06% 45,45% 48,48% 

Średnia dla obszaru 11,87% 48,37% 39,76% 

Źródło; badanie CATI, n=337 

Dostęp do usług specjalistycznej służby zdrowia 

Grupa respondentów oceniających dobrze dostęp do usług specjalistycznej służby 

zdrowia w swoim mieście, wynosi zaledwie 19,74% badanych. Jednocześnie 

aż 40,26% określa dostęp do usług z tego zakresu jako zły, a 37,32% jako średni. 

Z zestawienia wynika zatem, że opinia mieszkańców o dostępie do służby zdrowia jest 

jednym z istotnych obszarów problemowych w badanych miastach.  

W każdej z kategorii badanych osób (z wyjątkiem kategorii odpowiedzi "trudno 

powiedzieć"), odsetek lubiących swoje miasto mieści się w przedziale od 71,73% do 

65,79%, zatem nie można stwierdzić, aby dostęp do specjalistycznej służby zdrowia, 

w sposób istotny wpływał na poziom sympatii do miasta. Wobec tego problem ten 

można rozpatrywać w kategorii problemów ogólnospołecznych/ogólnopolskich, a nie 

problemów poszczególnych miast.  

Tabela 242 Średnia ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania [%] 

ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia 

deklarowany poziom sympatii do miejsca zamieszkania tak trochę tak, trochę nie nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 71,73% 26,31% 1,96% 

Liczebność 439 161 12 

średnio 
Średnia dla obszaru 67,85% 28,78% 3,37% 

Liczebność 785 333 39 

źle 
Średnia dla obszaru 65,79% 26,36% 7,85% 

Liczebność 821 329 98 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 53,01% 43,37% 3,61% 

Liczebność 44 36 3 
Źródło; badanie CATI, n=3100  

Wśród miast, w których dostęp do specjalistycznej służby zdrowia oceniany jest 

dobrze, przeciętnie 71,73% badanych lubi swoje miasto. Powyżej tego poziomu 

znalazło się 13 miast, w tym w 7 odsetek ten wyniósł co najmniej 90%. W przypadku 

Łodzi wartość wskaźnika osób lubiących swoje miasto wynosi 72,83%.  
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Tabela 243 Dobra ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 90,00% 10,00% 

Bełchatów 0,00% 50,00% 50,00% 

Brzeziny 0,00% 80,00% 20,00% 

Głowno 0,00% 80,00% 20,00% 

Koluszki 0,00% 90,91% 9,09% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 

Kutno 0,00% 83,87% 16,13% 

Łask 0,00% 43,75% 56,25% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 3,57% 96,43% 0,00% 

Łódź 3,80% 72,83% 23,37% 

Opoczno 0,00% 66,67% 33,33% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 10,00% 0,00% 90,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 73,53% 26,47% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 92,31% 7,69% 

Sieradz 0,00% 68,75% 31,25% 

Skierniewice 1,75% 59,65% 38,60% 

Tomaszów Mazowiecki 10,00% 50,00% 40,00% 

Wieluń 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 48,39% 51,61% 

Zgierz 12,50% 37,50% 50,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 72,00% 28,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 61,11% 38,89% 

Średnia dla obszaru 1,96% 71,73% 26,31% 

Źródło; badanie CATI, n=819 

Około 2/3 respondentów oceniających dostęp do specjalistycznej służby zdrowia jako 

przeciętny, deklaruje sympatię do swojego miasta. W 9 miastach wskaźnik ten jest 

niższy od wartości przeciętnej. Najniższy odsetek w tym zakresie odnotowano 

w Głównie, Brzezinach, Sieradzu i Zduńskiej Woli. Wartość wskaźnika łodzi wyniosła 

67,88%.  

Tabela 244 Średnia ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 75,00% 25,00% 

Bełchatów 0,00% 55,26% 44,74% 

Brzeziny 26,67% 33,33% 40,00% 

Głowno 0,00% 33,33% 66,67% 
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średnia ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Koluszki 3,13% 71,88% 25,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 75,00% 25,00% 

Kutno 1,08% 78,49% 20,43% 

Łask 0,00% 68,75% 31,25% 

Łęczyca 0,00% 57,14% 42,86% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 4,19% 67,88% 27,93% 

Opoczno 0,00% 74,36% 25,64% 

Ozorków 12,50% 87,50% 0,00% 

Pabianice 4,00% 44,00% 52,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 86,67% 13,33% 

Radomsko 8,77% 42,11% 49,12% 

Rawa Mazowiecka 8,33% 91,67% 0,00% 

Sieradz 0,00% 35,00% 65,00% 

Skierniewice 1,28% 76,92% 21,79% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 85,00% 15,00% 

Wieluń 0,00% 88,89% 11,11% 

Zduńska Wola 5,77% 40,38% 53,85% 

Zgierz 3,85% 69,23% 26,92% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,88% 73,53% 20,59% 

Grupa miast od 0-5 tys. 2,70% 62,16% 35,14% 

Średnia dla obszaru 3,37% 67,85% 28,78% 

Źródło; badanie CATI, n=1908 

Grupa respondentów negatywnie oceniających dostęp do specjalistycznej służby 

zdrowia we własnym mieście, jest najliczniejszą z badanych grup w tym zakresie. 

Jednocześnie 2/3 z nich deklaruje sympatię do zamieszkiwanego przez siebie miasta. 

Najwyższy wynik pozytywnych wskazań odnotowano w miastach Konstantynów 

Łódzki, Łowicz, Rawa Mazowiecka oraz Sieradz - w każdym z przypadków wartość 

wskaźnika wynosi powyżej 90%.  

Tabela 245 Zła ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 71,43% 28,57% 

Bełchatów 7,27% 64,55% 28,18% 

Brzeziny 33,33% 33,33% 33,33% 

Głowno 0,00% 66,67% 33,33% 

Koluszki 10,00% 70,00% 20,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 3,85% 78,21% 17,95% 

Łask 8,33% 58,33% 33,33% 
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zła ocena dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 12,22% 62,90% 24,89% 

Opoczno 0,00% 83,33% 16,67% 

Ozorków 0,00% 85,71% 14,29% 

Pabianice 6,06% 68,69% 25,25% 

Piotrków Trybunalski 7,73% 69,07% 23,20% 

Radomsko 9,43% 45,28% 45,28% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 93,75% 6,25% 

Skierniewice 3,70% 75,93% 20,37% 

Tomaszów Mazowiecki 24,62% 60,00% 15,38% 

Wieluń 1,92% 75,00% 23,08% 

Zduńska Wola 6,25% 70,83% 22,92% 

Zgierz 4,08% 65,31% 30,61% 

Grupa miast 5-10 tys. 4,88% 56,10% 39,02% 

Grupa miast od 0-5 tys. 3,70% 51,85% 44,44% 

Średnia dla obszaru 7,85% 65,79% 26,36% 

Źródło; badanie CATI, n=337 
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Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży określa jako dobry lub średni kolejno 

42% i 45% ogółu badanych. Grupa określających dostęp do tego typu infrastruktury 

negatywnie stanowi zaledwie 8,48% respondentów. Dobrą ocenę dostępu do miejsc 

zabaw dla dzieci i młodzieży przy jednoczesnej sympatii do swojego miasta deklaruje 

78,52% respondentów. Analogicznie wśród osób źle oceniających dostęp 

do omawianej infrastruktury wskaźnik osób lubiących swoje miasto kształtuje się 

na poziomie niższym o 30 punktów procentowych od grupy oceniających go 

pozytywnie (48,29%). Z drugiej strony obserwuje się wzrost odsetka osób 

deklarujących brak sympatii do miasta, wraz z pogarszaniem się oceny dostępności 

miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży. Można zatem wnioskować, że badane 

zagadnienie ma istotny wpływ na poziom sympatii respondentów do miasta.  

Tabela 246 Średnia ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do 
miejsca zamieszkania [%] 

ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 

deklarowany poziom sympatii do miejsca zamieszkania tak trochę tak, trochę nie nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 78,52% 19,95% 1,52% 

Liczebność 1031 262 20 

średnio 
Średnia dla obszaru 61,37% 31,54% 7,09% 

Liczebność 866 445 100 

źle 
Średnia dla obszaru 48,29% 40,68% 11,03% 

Liczebność 127 107 29 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 57,52% 39,82% 2,65% 

Liczebność 65 45 3 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Spośród miast, w których respondenci dobrze oceniali dostęp do miejsc zabaw dla 

dzieci i młodzieży, odsetek osób lubiących swoje miasto poniżej wartości średniej 

odnotowano w 9 miastach i obu grupach miast. Najniższy wynik w tym zakresie 

zanotowano w Łasku (45,45%) oraz grupie miast do 5 tys. mieszkańców 52,63%. 

Odsetek mieszkańców Łodzi lubiących swoje miasto i dobrze oceniających dostęp 

do elementów omawianej infrastruktury wyniósł - 75,64%.  

Tabela 247 Dobra ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 80,95% 19,05% 

Bełchatów 0,00% 86,21% 13,79% 

Brzeziny 0,00% 77,78% 22,22% 

Głowno 0,00% 66,67% 33,33% 

Koluszki 0,00% 84,85% 15,15% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

291 

dobra ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Konstantynów Łódzki 0,00% 61,11% 38,89% 

Kutno 0,00% 83,08% 16,92% 

Łask 0,00% 45,45% 54,55% 

Łowicz 3,70% 96,30% 0,00% 

Łódź 3,53% 75,64% 20,83% 

Opoczno 0,00% 80,00% 20,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 1,27% 79,75% 18,99% 

Piotrków Trybunalski 0,79% 86,61% 12,60% 

Radomsko 2,78% 63,89% 33,33% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 66,67% 33,33% 

Skierniewice 1,47% 57,35% 41,18% 

Tomaszów Mazowiecki 1,18% 91,76% 7,06% 

Wieluń 0,00% 90,38% 9,62% 

Zduńska Wola 0,00% 69,70% 30,30% 

Zgierz 1,19% 79,76% 19,05% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 72,97% 27,03% 

Grupa miast od 0-5 tys. 5,26% 52,63% 42,11% 

Średnia dla obszaru 1,52% 78,52% 19,95% 

Źródło: badanie CATI, n=1313 

W 13 miastach badanego obszaru, którego mieszkańcy ocenili dostęp do infrastruktury 

typu miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży jako średni, respondenci lubiący swoje 

miasto stanowią odsetek powyżej wartości średniej wynoszącej 61,37%. W czołówce 

uplasowały się miasta Łowicz, Rawa Mazowiecka i Wieluń. Wartość badanego 

wskaźnika dla Łodzi wyniosła 64,81%.  

Tabela 248 Średnia ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 80,00% 20,00% 

Bełchatów 11,32% 35,85% 52,83% 

Brzeziny 35,29% 23,53% 41,18% 

Głowno 0,00% 37,50% 62,50% 

Koluszki 6,90% 68,97% 24,14% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 78,95% 21,05% 

Kutno 0,83% 80,83% 18,33% 

Łask 0,00% 52,94% 47,06% 

Łęczyca 0,00% 38,46% 61,54% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 7,34% 64,81% 27,85% 
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średnia ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Opoczno 0,00% 61,54% 38,46% 

Ozorków 11,11% 77,78% 11,11% 

Pabianice 10,71% 35,71% 53,57% 

Piotrków Trybunalski 17,57% 47,30% 35,14% 

Radomsko 9,59% 42,47% 47,95% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 84,62% 15,38% 

Sieradz 0,00% 60,00% 40,00% 

Skierniewice 3,23% 80,65% 16,13% 

Tomaszów Mazowiecki 31,25% 33,33% 35,42% 

Wieluń 2,08% 83,33% 14,58% 

Zduńska Wola 3,90% 45,45% 50,65% 

Zgierz 7,50% 35,00% 57,50% 

Grupa miast 5-10 tys. 3,95% 75,00% 21,05% 

Grupa miast od 0-5 tys. 2,08% 66,67% 31,25% 

Średnia dla obszaru 7,09% 61,37% 31,54% 

Źródło: badanie CATI, n=1411 

Respondenci oceniający negatywnie dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży, 

stanowią niewielki odsetek ogółu badanych (8,48% - 263 osoby). Symptomatyczne dla 

tej grupy jest jednak to, iż w przeciwieństwie do pozostałych kategorii respondentów 

(lubiących, lub mających ambiwalentny stosunek do zamieszkiwanego miasta) 

znacząco rośnie liczba osób deklarujących brak sympatii do zamieszkiwanej 

miejscowości - 11,03%, podczas gdy w pozostałych kategoriach wynosił on zaledwie 

1,52% (lubiący swoje miasto) i 7,09% (ambiwalentnych względem miasta). Istotnie 

obniżył się także wskaźnik osób jednoznacznie deklarujących sympatię do swojej 

miejscowości. W przypadku Łodzi spadek ten wynosi aż 40 punktów procentowych 

w odniesieniu do grupy dobrze oceniających badany aspekt i wzrost z poziomu 3,53% 

osób nie lubiących miasta, do 20,45% w grupie źle oceniających dostęp do badanej 

infrastruktury.  

Tabela 249 Zła ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 12,50% 12,50% 75,00% 

Głowno 0,00% 66,67% 33,33% 

Grupa miast 5-10 tys 14,29% 33,33% 52,38% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 40,00% 60,00% 

Koluszki 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 17,65% 52,94% 29,41% 
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zła ocena dostępności miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łask 7,14% 64,29% 28,57% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 20,45% 36,36% 43,18% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 25,00% 25,00% 50,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 50,00% 50,00% 

Radomsko 8,82% 47,06% 44,12% 

Rawa Mazowiecka 20,00% 80,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 80,00% 20,00% 

Skierniewice 0,00% 80,95% 19,05% 

Tomaszów Mazowiecki 33,33% 33,33% 33,33% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 

Zduńska Wola 9,52% 61,90% 28,57% 

Zgierz 33,33% 44,44% 22,22% 

Średnia dla obszaru 11,03% 48,29% 40,68% 

Źródło: badanie CATI, n=263 
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Oferta kulturalna dla mieszkańców. 

Wśród ogółu respondentów niemal połowa (49%) ocenia ofertę kulturalną dla 

mieszkańców na poziomie średnim - 1519 osób. Ponad 1/3 (1112) ocenia ją dobrze, 

a 12% (346 osób) negatywnie. Spośród respondentów dobrze oceniających dostęp 

do oferty kulturalnej, zdecydowana większość, bo 80,22% lubi swoje miasto a tylko 

0,9% jest odmiennego zdania. Pomimo złej oceny dostępu do omawianej oferty blisko 

połowa respondentów lubi swoje miasto (47,11%). Jednocześnie 13,87% badanych 

jednocześnie źle ocenia ofertę kulturalną, jak również deklaruje brak sympatii 

do swojego aktualnego miejsca zamieszkania. W każdej z badanych kategorii 

mieszkańców, zauważalny jest wzrost negatywnych sympatii do miasta, wraz 

ze spadkiem oceny dostępu do kultury.  

Tabela 250 Średnia ocena dostępności oferty kulturalnej zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca zamieszkania 
[%] 

ocena dostępności oferty kulturalnej 

deklarowany poziom sympatii do miejsca zamieszkania tak trochę tak, trochę nie nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 80,22% 18,88% 0,90% 

Liczebność 892 210 10 

średnio 
Średnia dla obszaru 63,53% 30,55% 5,92% 

Liczebność 965 464 90 

źle 
Średnia dla obszaru 47,11% 39,02% 13,87% 

Liczebność 163 135 48 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 56,10% 40,65% 3,25% 

Liczebność 69 50 4 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wśród miast, których mieszkańcy dobrze oceniają dostęp do oferty kulturalnej dla 

mieszkańców, najwyższy odsetek osób deklarujących sympatię do swojego miasta 

odnotowano w Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Wieluniu i Piotrkowie Trybunalskim 

 - w każdym z miast odsetek wskazań powyżej 90%. Najsłabiej w tym zakresie plasują 

się miasta Głowno (45%) i Skierniewice (55%). W Łodzi odsetek osób dobrze 

oceniających ofertę kulturalną i lubiących swoje miasto wynosi 79,13% badanych.  

Tabela 251 Dobra ocena dostępności oferty kulturalnej zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca zamieszkania 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności oferty kulturalnej 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 76,92% 23,08% 

Bełchatów 0,00% 82,61% 17,39% 

Brzeziny 0,00% 75,00% 25,00% 

Głowno 0,00% 45,45% 54,55% 

Koluszki 0,00% 81,25% 18,75% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 62,50% 37,50% 

Kutno 0,00% 86,42% 13,58% 
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dobra ocena dostępności oferty kulturalnej 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łask 0,00% 69,23% 30,77% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 1,87% 79,13% 19,00% 

Opoczno 0,00% 86,96% 13,04% 

Pabianice 1,85% 79,63% 18,52% 

Piotrków Trybunalski 1,08% 90,32% 8,60% 

Radomsko 3,45% 86,21% 10,34% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 66,67% 33,33% 

Skierniewice 0,00% 55,00% 45,00% 

Tomaszów Mazowiecki 2,86% 80,00% 17,14% 

Wieluń 0,00% 93,55% 6,45% 

Zduńska Wola 0,00% 75,86% 24,14% 

Zgierz 0,00% 84,29% 15,71% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 67,74% 32,26% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 71,43% 28,57% 

Średnia dla obszaru 0,90% 80,22% 18,88% 

Źródło: badanie CATI, n=1112 

W grupie osób średnio oceniających dostępność oferty kulturalnej, przeciętnie 63,53% 

badanych deklaruje, iż lubi swoje miasto. Odsetek tego typu wskazań, mieszczący się 

powyżej średniej dla obszaru odnotowano w 11 miastach i 2 grupach miast, przy czym 

miasta Ozorków, Aleksandrów Łódzki, Łowicz oraz Rawa Mazowiecka, osiągnęły 

wartość wskaźnika powyżej poziomu 90%. W przypadku Łodzi wskaźnik ten osiągnął 

poziom 62,11% - odsetek osób lubiących miasto oraz 30,67% mających stosunek 

ambiwalentny.  

Tabela 252 Średnia ocena dostępności oferty kulturalnej zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca zamieszkania 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności oferty kulturalnej 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 8,57% 50,00% 41,43% 

Brzeziny 26,67% 33,33% 40,00% 

Głowno 0,00% 28,57% 71,43% 

Koluszki 0,00% 76,00% 24,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 76,32% 23,68% 

Kutno 1,02% 79,59% 19,39% 

Łask 0,00% 38,89% 61,11% 

Łęczyca 0,00% 71,43% 28,57% 

Łowicz 4,17% 95,83% 0,00% 

Łódź 7,22% 62,11% 30,67% 
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średnia ocena dostępności oferty kulturalnej 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Opoczno 0,00% 62,50% 37,50% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 7,89% 50,00% 42,11% 

Piotrków Trybunalski 11,43% 57,14% 31,43% 

Radomsko 9,68% 37,10% 53,23% 

Rawa Mazowiecka 9,09% 90,91% 0,00% 

Sieradz 0,00% 62,50% 37,50% 

Skierniewice 2,13% 80,85% 17,02% 

Tomaszów Mazowiecki 13,04% 70,65% 16,30% 

Wieluń 1,59% 84,13% 14,29% 

Zduńska Wola 2,47% 44,44% 53,09% 

Zgierz 7,55% 41,51% 50,94% 

Grupa miast 5-10 tys. 3,95% 76,32% 19,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 1,89% 66,04% 32,08% 

Średnia dla obszaru 5,92% 63,53% 30,55% 

Źródło: badanie CATI, n=1519 

Odsetek osób lubiących swoje miasto, w przypadku respondentów oceniających 

negatywnie dostęp do oferty kulturalnej, jest o 16 punktów procentowych niższy od 

analogicznego odsetka w grupie oceniających dostęp do kultury na poziomie średnim 

i o 33 punktów procentowych od wartości wskaźnika odnotowanego w grupie 

oceniających ją jako dobrą. W 4 miastach obszaru odsetek lubiących swoje miasto 

wyniósł 100%, a w 9 (w tym w Łodzi) znalazł się on poniżej wartości średniej.  

Tabela 253 Zła ocena dostępności oferty kulturalnej zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca zamieszkania 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności oferty kulturalnej 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 12,50% 18,75% 68,75% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 33,33% 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 28,57% 71,43% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 15,00% 50,00% 35,00% 

Łask 10,00% 80,00% 10,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 23,21% 42,86% 33,93% 

Ozorków 25,00% 50,00% 25,00% 

Pabianice 12,50% 25,00% 62,50% 

Piotrków Trybunalski 14,29% 42,86% 42,86% 

Radomsko 9,52% 40,48% 50,00% 
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zła ocena dostępności oferty kulturalnej 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Rawa Mazowiecka 0,00% 60,00% 40,00% 

Sieradz 0,00% 66,67% 33,33% 

Skierniewice 7,41% 77,78% 14,81% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 12,50% 37,50% 

Wieluń 0,00% 62,50% 37,50% 

Zduńska Wola 18,18% 59,09% 22,73% 

Zgierz 25,00% 37,50% 37,50% 

Grupa miast 5-10 tys. 11,11% 44,44% 44,44% 

Grupa miast od 0-5 tys. 6,06% 42,42% 51,52% 

Średnia dla obszaru 13,87% 47,11% 39,02% 

Źródło: badanie CATI, n=346 

  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

298 

Dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

Ponad 50% respondentów dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ocenia 

na poziomie średnim (1633 osoby). Niewiele ponad 1/3 (1118 osób) ocenia ją dobrze, 

a 221 osób (7,13% ogółu badanych) negatywnie. Spośród respondentów dobrze 

oceniających ofertę edukacyjną w swoim mieście 80% lubi jednocześnie swoje miasto. 

W grupie osób oceniających ofertę średnio odsetek sympatii oscyluje na poziomie 

61,91%. Wśród osób wskazujących na złą jakość omawianej oferty 46,15% deklaruje, 

iż lubi swoje miasto a tylko 12,67% wyraża odmienną opinię. 

Tabela 254 Średnia ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania [%] 

ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

deklarowany poziom sympatii do miejsca 
zamieszkania 

nie tak 
trochę tak, trochę 

nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 1,16% 

80,50
% 

18,34% 

Liczebność 13 900 205 

średnio 
Średnia dla obszaru 6,55% 

61,91
% 

31,54% 

Liczebność 107 1011 515 

źle 
Średnia dla obszaru 

12,67
% 

46,15
% 

41,18% 

Liczebność 28 102 91 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 3,13% 

59,38
% 

37,50% 

Liczebność 4 76 48 
Źródło: badanie CATI, n=3100 

Spośród osób dobrze oceniających ofertę edukacyjna dla dzieci i młodzieży, 

w  2 miastach odsetek respondentów lubiących swoje miasto uplasował się powyżej 

wartości średniej dla obszaru. W czołówce tych miast znalazły się Łowicz, Ozorków 

i Rawa Mazowiecka. Stosunkowo najsłabiej w tym zakresie wypadły najmniejsze 

miasta obszaru oraz grupy miast do 5 i do 10 tys. mieszkańców.  

Tabela 255 Dobra ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do 
miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 80,95% 19,05% 

Bełchatów 0,00% 87,34% 12,66% 

Brzeziny 0,00% 60,00% 40,00% 

Głowno 0,00% 66,67% 33,33% 

Koluszki 0,00% 86,67% 13,33% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 68,75% 31,25% 

Kutno 0,00% 90,77% 9,23% 
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dobra ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łask 0,00% 50,00% 50,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 2,51% 76,88% 20,61% 

Opoczno 0,00% 71,79% 28,21% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 75,00% 25,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 92,11% 7,89% 

Radomsko 5,26% 84,21% 10,53% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 72,22% 27,78% 

Skierniewice 1,67% 60,00% 38,33% 

Tomaszów Mazowiecki 2,63% 96,05% 1,32% 

Wieluń 0,00% 94,87% 5,13% 

Zduńska Wola 0,00% 70,27% 29,73% 

Zgierz 0,00% 94,87% 5,13% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 67,50% 32,50% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 61,90% 38,10% 

Średnia dla obszaru 1,16% 80,50% 18,34% 

Źródło: badanie CATI, n=1118 

Średnia ocena dostępu do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, implikuje niższy 

odsetek osób deklarujących sympatię do zamieszkiwanego miasta, w porównaniu 

do grupy osób oceniających ofertę edukacyjną dobrze. Mimo to, w 5 badanych 

miastach województwa, wskaźnik osób lubiących swoje miasto przekroczył poziom 

80%. W przypadku Łodzi, wartość wskaźnika zbliżona jest do wartości przeciętnej dla 

całego obszaru.  

Tabela 256 Średnia ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 75,00% 25,00% 

Bełchatów 3,51% 40,35% 56,14% 

Brzeziny 33,33% 38,89% 27,78% 

Głowno 0,00% 45,45% 54,55% 

Koluszki 3,23% 74,19% 22,58% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 75,00% 25,00% 

Kutno 2,52% 76,47% 21,01% 

Łask 4,00% 60,00% 36,00% 

Łęczyca 0,00% 26,32% 73,68% 

Łowicz 4,35% 95,65% 0,00% 

Łódź 9,86% 60,27% 29,86% 
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średnia ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Opoczno 0,00% 88,89% 11,11% 

Ozorków 10,00% 80,00% 10,00% 

Pabianice 6,82% 60,23% 32,95% 

Piotrków Trybunalski 7,78% 66,47% 25,75% 

Radomsko 6,67% 44,44% 48,89% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 86,67% 13,33% 

Sieradz 0,00% 52,00% 48,00% 

Skierniewice 2,04% 76,53% 21,43% 

Tomaszów Mazowiecki 22,64% 41,51% 35,85% 

Wieluń 1,67% 81,67% 16,67% 

Zduńska Wola 7,59% 44,30% 48,10% 

Zgierz 4,71% 52,94% 42,35% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,00% 72,50% 22,50% 

Grupa miast od 0-5 tys. 3,23% 59,68% 37,10% 

Średnia dla obszaru 6,55% 61,91% 31,54% 

Źródło: badanie CATI, n=1633 

W grupie osób oceniających dostęp do oferty edukacyjnej negatywnie, przeciętnie 

mniej niż połowa mieszkańców lubi swoje miasto. Stosunkowo najlepiej na tym tle 

wypadają Konstantynów Łódzki, Łowicz i Skierniewice, gdzie odsetek osób lubiących 

swoje miasto jest najwyższy w badanej grupie. Wartość wskaźnika dla Łodzi, znajduje 

się poniżej  wartości przeciętnej dla obszaru.  

Tabela 257 Zła ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do 
miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 31,58% 15,79% 52,63% 

Brzeziny 0,00% 33,33% 66,67% 

Głowno 0,00% 40,00% 60,00% 

Koluszki 33,33% 33,33% 33,33% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 5,88% 52,94% 41,18% 

Łask 0,00% 66,67% 33,33% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 10,34% 41,38% 48,28% 

Pabianice 27,27% 9,09% 63,64% 

Piotrków Trybunalski 28,57% 57,14% 14,29% 

Radomsko 12,50% 41,67% 45,83% 

Rawa Mazowiecka 33,33% 66,67% 0,00% 

Sieradz 0,00% 66,67% 33,33% 

Skierniewice 0,00% 83,33% 16,67% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 0,00% 50,00% 
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zła ocena dostępności oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Wieluń 0,00% 33,33% 66,67% 

Zduńska Wola 0,00% 57,14% 42,86% 

Zgierz 28,57% 42,86% 28,57% 

Grupa miast 5-10 tys. 16,67% 41,67% 41,67% 

Grupa miast od 0-5 tys. 4,35% 52,17% 43,48% 

Średnia dla obszaru 12,67% 46,15% 41,18% 

Źródło: badanie CATI, n=221 
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Dostęp do miejsc pracy 

Konfrontując ocenę dostępności miejsc pracy z sympatią do swojego miejsca 

zamieszkania, należy zwrócić uwagę, że pomimo złej oceny zagadnienia przez 

41,05% ogółu ankietowanych blisko 62% z nich lubi swoje miasto, a tylko 7,78% 

deklaruje brak sympatii. Natomiast, w kategorii skupiającej osoby zadowolone 

z dostępności do miejsc pracy 3/4 badanych twierdzi, że lubi miasto, w którym 

mieszka. Co istotne odsetek osób lubiących swoje miasto, nie ulega znacznemu 

zróżnicowaniu w zależności od poziomu oceny dostępu do miejsc pracy.  

Tabela 258 Średnia ocena dostępności miejsc pracy zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca zamieszkania [%] 

ocena dostępności miejsc pracy 

deklarowany poziom sympatii do miejsca zamieszkania nie tak 
trochę tak, 
trochę nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 2,30% 75,52% 22,18% 

Liczebność 11 361 106 

średnio 
Średnia dla obszaru 3,33% 70,98% 25,69% 

Liczebność 41 873 316 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 0,83% 64,17% 35,00% 

Liczebność 1 77 42 

źle 
Średnia dla obszaru 7,78% 61,16% 31,05% 

Liczebność 99 778 395 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W 6 miastach badanego obszaru, odsetek osób lubiących swoje miasto, plasuje się 

powyżej poziomu 90%. W czołówce tego zestawienia znalazło się Głowno, Brzeziny, 

Rawa Mazowiecka, Łowicz, Wieluń i Aleksandrów Łódzki. Wskaźnik w przypadku 

Łodzi osiągnął wartość 75,52%.  

Tabela 259 Dobra ocena dostępności miejsc pracy zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca zamieszkania 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności miejsc pracy 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 90,91% 9,09% 

Bełchatów 0,00% 62,50% 37,50% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 88,46% 11,54% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 64,29% 35,71% 

Kutno 0,00% 76,67% 23,33% 

Łask 0,00% 64,29% 35,71% 

Łowicz 3,03% 96,97% 0,00% 

Łódź 4,90% 75,52% 19,58% 

Pabianice 0,00% 14,29% 85,71% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 75,00% 25,00% 
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dobra ocena dostępności miejsc pracy 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Radomsko 0,00% 71,43% 28,57% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 71,43% 28,57% 

Skierniewice 2,17% 60,87% 36,96% 

Tomaszów Mazowiecki 16,67% 83,33% 0,00% 

Wieluń 0,00% 95,83% 4,17% 

Zduńska Wola 0,00% 46,67% 53,33% 

Zgierz 20,00% 40,00% 40,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 77,78% 22,22% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 56,25% 43,75% 

Średnia dla obszaru 2,30% 75,52% 22,18% 

Źródło: badanie CATI, n=478 

Przeciętnie 70,98% osób oceniających średnio dostęp do miejsc pracy w swoich 

miastach, deklaruje jednocześnie sympatię do aktualnego miejsca zamieszkania. 

Najwyższy odsetek tego typu wskazań odnotowano w Łowiczu. W przypadku 10 miast 

w tym w Łodzi, wartość wskaźnika znalazła się poniżej poziomu przeciętnego. 

Podobna sytuacja dotyczy miast poniżej 5 tys. mieszkańców. 

Tabela 260 Średnia ocena dostępności miejsc pracy zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca zamieszkania 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%]  

średnia ocena dostępności miejsc pracy 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 62,50% 37,50% 

Bełchatów 0,00% 71,79% 28,21% 

Brzeziny 30,77% 30,77% 38,46% 

Głowno 0,00% 60,00% 40,00% 

Koluszki 0,00% 68,97% 31,03% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 78,05% 21,95% 

Kutno 0,79% 84,92% 14,29% 

Łask 7,69% 46,15% 46,15% 

Łęczyca 0,00% 80,00% 20,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 4,36% 66,57% 29,07% 

Opoczno 0,00% 90,00% 10,00% 

Ozorków 12,50% 87,50% 0,00% 

Pabianice 8,33% 66,67% 25,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 93,62% 6,38% 

Radomsko 8,77% 38,60% 52,63% 

Rawa Mazowiecka 6,67% 93,33% 0,00% 

Sieradz 0,00% 70,83% 29,17% 

Skierniewice 2,70% 79,73% 17,57% 
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średnia ocena dostępności miejsc pracy 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 80,77% 19,23% 

Wieluń 0,00% 92,00% 8,00% 

Zduńska Wola 2,90% 53,62% 43,48% 

Zgierz 2,00% 80,00% 18,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,08% 72,88% 22,03% 

Grupa miast od 0-5 tys. 5,56% 50,00% 44,44% 

Średnia dla obszaru 3,33% 70,98% 25,69% 

Źródło: badanie CATI, n=1230 

Grupa osób źle oceniających dostęp do miejsc pracy we własnych miastach, stanowi 

najliczniejszą grupę w obrębie badanej zmiennej (41,03%). Niemniej jednak odsetek 

osób lubiących swoje miasto w analizowanej kategorii respondentów, wynosi 61,16%, 

zatem jest niższa o niespełna 15 punktów procentowych od analogicznego odsetka w 

grupie osób oceniających dostęp do miejsc pracy na poziomie dobrym. W 3 miastach 

obszaru, odsetek osób lubiących swoje miasto mimo trudności z dostępem do miejsc 

pracy, przekroczył poziom 80%. W przypadku Łodzi wartość wskaźnika oscyluje 

w okolicach średniej dla całego obszaru. 

Tabela 261 Zła ocena dostępności miejsc pracy zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca zamieszkania 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności miejsc pracy 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 87,50% 12,50% 

Bełchatów 11,43% 48,57% 40,00% 

Brzeziny 18,18% 45,45% 36,36% 

Głowno 0,00% 33,33% 66,67% 

Koluszki 22,22% 77,78% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 

Kutno 6,52% 67,39% 26,09% 

Łask 0,00% 58,82% 41,18% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 10,27% 61,98% 27,76% 

Opoczno 0,00% 64,29% 35,71% 

Ozorków 0,00% 87,50% 12,50% 

Pabianice 6,32% 60,00% 33,68% 

Piotrków Trybunalski 9,32% 63,98% 26,71% 

Radomsko 8,47% 49,15% 42,37% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 66,67% 33,33% 

Sieradz 0,00% 43,75% 56,25% 

Skierniewice 1,59% 71,43% 26,98% 

Tomaszów Mazowiecki 15,53% 66,99% 17,48% 
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zła ocena dostępności miejsc pracy 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Wieluń 1,89% 77,36% 20,75% 

Zduńska Wola 8,89% 55,56% 35,56% 

Zgierz 6,49% 55,84% 37,66% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,77% 57,69% 36,54% 

Grupa miast od 0-5 tys. 1,75% 66,67% 31,58% 

Średnia dla obszaru 7,78% 61,16% 31,05% 

Źródło: badanie CATI, n=1272 
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Miejsca, w których można spędzać czas wolny (czas wypoczynku) 

Złą ocenę dostępności miejsc spędzania czasu wolnego w swoim mieście deklaruje 

blisko 10% ogółu respondentów. W tej grupie 20,83% badanych nie lubi swojego 

miasta, natomiast 36,11% wprost przeciwnie, wskazuje na sympatię do miasta, 

w którym mieszka. W populacji osób średnio oceniających dostępność miejsc 

spędzania czasu wolnego zawiera się łącznie 52% ogółu wskazań respondentów, 

spośród których blisko 2/3 deklaruje sympatię do swojego miasta. Grupa osób 

oceniających dobrze swoje miasto w badanym zakresie to 36% ogółu badanych, 

z których 80,81% lubi swoje miasto. Symptomatycznym wydaje się być spadek 

odsetka osób lubiących swoje miasto, wraz ze spadkiem oceny dostępności do miejsc 

wypoczynkowych w mieście.  

Tabela 262 Średnia ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania [%] 

ocena dostępności miejsc spędzania czasu 

  
  

nie tak trochę tak, trochę nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 1,36% 80,81% 17,83% 

Liczebność 15 893 197 

średnio 
Średnia dla obszaru 4,42% 64,48% 31,10% 

Liczebność 72 1051 507 

źle 
Średnia dla obszaru 20,83% 36,11% 43,06% 

Liczebność 60 104 124 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 6,49% 53,25% 40,26% 

Liczebność 5 41 31 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Dobrą ocenę dostępu do miejsc wypoczynku oraz jednoczesną sympatię do miasta 

deklaruje przeciętnie ponad 80% badanych. Jednocześnie w 6 miastach obszaru, 

odsetek ten przekracza poziom 90%. W przypadku Łodzi kształtuje się on na poziomie 

około 80%. 

Tabela 263 Dobra ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 80,00% 20,00% 

Bełchatów 0,00% 61,54% 38,46% 

Brzeziny 0,00% 62,50% 37,50% 

Głowno 0,00% 72,73% 27,27% 

Koluszki 0,00% 93,10% 6,90% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 64,29% 35,71% 

Kutno 0,00% 84,21% 15,79% 

Łask 0,00% 62,50% 37,50% 
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dobra ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łowicz 2,94% 97,06% 0,00% 

Łódź 3,54% 79,35% 17,11% 

Opoczno 0,00% 87,50% 12,50% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 85,51% 14,49% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 86,59% 13,41% 

Radomsko 0,00% 72,73% 27,27% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 95,65% 4,35% 

Sieradz 0,00% 84,21% 15,79% 

Skierniewice 1,64% 63,93% 34,43% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 91,49% 8,51% 

Wieluń 0,00% 93,75% 6,25% 

Zduńska Wola 0,00% 56,25% 43,75% 

Zgierz 1,45% 82,61% 15,94% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 85,71% 14,29% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 56,25% 43,75% 

Średnia dla obszaru 1,36% 80,81% 17,83% 

Źródło: badanie CATI, n=1105 

Niemal 2/3 respondentów określających dostęp do miejsc spędzania czasu na 

poziomie średnim lubi swoje miasto. Można także zaobserwować wzrost odsetka osób 

mających stosunek ambiwalentny do zamieszkiwanego miasta. W analizowanej 

kategorii w 3 miastach opisywany wskaźnik znalazł się powyżej progu 90%, sytuacja 

ta dotyczy Łowicza, Ozorkowa oraz Rawy Mazowieckiej. 

Tabela 264 Średnia ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 

Bełchatów 4,00% 68,00% 28,00% 

Brzeziny 33,33% 26,67% 40,00% 

Głowno 0,00% 61,11% 38,89% 

Koluszki 3,23% 67,74% 29,03% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 78,05% 21,95% 

Kutno 0,76% 81,82% 17,42% 

Łask 0,00% 54,17% 45,83% 

Łęczyca 0,00% 50,00% 50,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 5,82% 60,85% 33,33% 

Opoczno 0,00% 71,05% 28,95% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 
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średnia ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Pabianice 5,17% 39,66% 55,17% 

Piotrków Trybunalski 2,86% 68,57% 28,57% 

Radomsko 6,74% 42,70% 50,56% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 93,75% 6,25% 

Sieradz 0,00% 46,43% 53,57% 

Skierniewice 2,91% 75,73% 21,36% 

Tomaszów Mazowiecki 16,05% 64,20% 19,75% 

Wieluń 0,00% 81,25% 18,75% 

Zduńska Wola 3,70% 54,32% 41,98% 

Zgierz 5,26% 49,12% 45,61% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,33% 74,67% 20,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 67,16% 32,84% 

Średnia dla obszaru 4,42% 64,48% 31,10% 

Źródło: badanie CATI, n=1630 

W grupie badanych negatywnie oceniających dostęp do miejsc spędzania wolnego 

czasu, najliczniejszą kategorię stanowią respondenci posiadający ambiwalentny 

stosunek do zamieszkiwanego miasta. Najwyższym odsetkiem osób o obojętnym 

stosunku do miasta cechują się Bełchatów oraz Łęczyca. W przypadku Łodzi odsetek 

osób lubiących i obojętnych względem miasta znajduje się na zbliżonym poziomie 

około 40%. 

Tabela 265 Zła ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 17,65% 5,88% 76,47% 

Brzeziny 33,33% 66,67% 0,00% 

Głowno 0,00% 50,00% 50,00% 

Koluszki 25,00% 50,00% 25,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 

Kutno 18,75% 43,75% 37,50% 

Łask 25,00% 50,00% 25,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 22,64% 39,62% 37,74% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 16,67% 66,67% 16,67% 

Pabianice 42,86% 14,29% 42,86% 

Piotrków Trybunalski 50,00% 25,00% 25,00% 

Radomsko 13,04% 39,13% 47,83% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 50,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 100,00% 0,00% 
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zła ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Skierniewice 0,00% 75,00% 25,00% 

Tomaszów Mazowiecki 57,14% 0,00% 42,86% 

Wieluń 16,67% 16,67% 66,67% 

Zduńska Wola 17,65% 41,18% 41,18% 

Zgierz 60,00% 0,00% 40,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 7,41% 37,04% 55,56% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,00% 40,00% 48,00% 

Średnia dla obszaru 20,83% 36,11% 43,06% 

Źródło: badanie CATI, n=288 
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Życzliwość i otwartość mieszkańców 

W zakresie oceny życzliwości i otwartości mieszkańców blisko 80% respondentów 

dobrze oceniających tą cechę, jednocześnie lubi swoje miasto. Dla porównania 

w populacji osób twierdzących, iż poziom życzliwości i otwartości mieszkańców jest 

zły odsetek lubiących swoje miasto wynosi 43,82%. Dodatkowo, grupa osób źle 

oceniająca omawianą cechę i zarazem nie lubiąca swojego miasta stanowi 15,17%. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że ogół osób oceniających tą kwestię negatywnie 

stanowi zaledwie 5,74% ogółu badanych (178 osób). Osoby oceniające życzliwość 

i otwartość mieszkańców średnio i dobrze, to kolejno 57% i 35% badanych. 

Tabela 266 Średnia ocena otwartości i życzliwości mieszkańców zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania [%] 

ocena otwartości i życzliwości mieszkańców 

 deklarowany poziomu sympatii do miejsca zamieszkania nie tak trochę tak, trochę nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 1,96% 79,50% 18,55% 

Liczebność 21 853 199 

średnio 
Średnia dla obszaru 5,61% 63,12% 31,27% 

Liczebność 99 1114 552 

źle 
Średnia dla obszaru 15,17% 43,82% 41,01% 

Liczebność 27 78 73 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 5,95% 52,38% 41,67% 

Liczebność 5 44 35 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wysoki poziom przeciętnej dla obszaru wśród osób lubiących swoje miasto, skutkuje 

liczbą 7 miast, które w badanym zakresie osiągnęły wartość wskaźnika powyżej 90%.  

Jednocześnie najsłabiej w tym zakresie wypada grupa miast do 5 tys. mieszkańców. 

Tabela 267 Dobra ocena otwartości i życzliwości mieszkańców zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena otwartości i życzliwości mieszkańców 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 77,78% 22,22% 

Bełchatów 0,00% 92,75% 7,25% 

Brzeziny 0,00% 83,33% 16,67% 

Głowno 0,00% 81,25% 18,75% 

Koluszki 0,00% 80,56% 19,44% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 53,33% 46,67% 

Kutno 0,00% 82,09% 17,91% 

Łask 0,00% 53,85% 46,15% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 3,70% 96,30% 0,00% 

Łódź 3,65% 79,20% 17,15% 

Opoczno 0,00% 86,36% 13,64% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 
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dobra ocena otwartości i życzliwości mieszkańców 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Pabianice 5,88% 67,65% 26,47% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 96,77% 3,23% 

Radomsko 2,56% 79,49% 17,95% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 66,67% 33,33% 

Skierniewice 1,82% 69,09% 29,09% 

Tomaszów Mazowiecki 4,76% 88,10% 7,14% 

Wieluń 0,00% 95,24% 4,76% 

Zduńska Wola 4,26% 63,83% 31,91% 

Zgierz 0,00% 81,82% 18,18% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 73,44% 26,56% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 47,62% 52,38% 

Średnia dla obszaru 1,96% 79,50% 18,55% 

Źródło: badanie CATI, n=1073 

W grupie osób oceniających przeciętnie życzliwość i otwartość mieszkańców miasta, 

niemal 2/3 badanych deklaruje sympatię do zamieszkiwanego miasta. Jednocześnie 

aż 13 miast i obie grupy miast (do 5 i do 10 tys. mieszkańców), osiągnęły wartość 

wskaźnika powyżej średniej dla obszaru - sytuacja ta dotyczy także Łodzi. 

Tabela 268 Średnia ocena otwartości i życzliwości mieszkańców zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena otwartości i życzliwości mieszkańców 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 80,00% 20,00% 

Bełchatów 7,89% 40,79% 51,32% 

Brzeziny 23,53% 29,41% 47,06% 

Głowno 0,00% 53,85% 46,15% 

Koluszki 7,14% 75,00% 17,86% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 80,49% 19,51% 

Kutno 1,60% 82,40% 16,00% 

Łask 7,14% 50,00% 42,86% 

Łęczyca 0,00% 22,22% 77,78% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 6,37% 63,68% 29,95% 

Opoczno 0,00% 64,00% 36,00% 

Ozorków 11,11% 88,89% 0,00% 

Pabianice 6,06% 59,60% 34,34% 

Piotrków Trybunalski 8,67% 67,05% 24,28% 

Radomsko 7,78% 36,67% 55,56% 

Rawa Mazowiecka 4,76% 85,71% 9,52% 

Sieradz 0,00% 52,17% 47,83% 
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średnia ocena otwartości i życzliwości mieszkańców 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Skierniewice 0,00% 71,67% 28,33% 

Tomaszów Mazowiecki 22,45% 42,86% 34,69% 

Wieluń 1,69% 79,66% 18,64% 

Zduńska Wola 5,48% 46,58% 47,95% 

Zgierz 4,95% 64,36% 30,69% 

Grupa miast 5-10 tys. 7,94% 65,08% 26,98% 

Grupa miast od 0-5 tys. 1,32% 65,79% 32,89% 

Średnia dla obszaru 5,61% 63,12% 31,27% 

Źródło: badanie CATI, n=1765 

Osoby negatywnie odnoszące się do otwartości i życzliwości mieszkańców, stanowią 

grupę zaledwie 178 osób. Spośród nich 43,82% deklaruje sympatię do swojego 

miasta, kolejnych 41,01% ma do niego stosunek ambiwalentny, a 15,17% wypowiada 

się o nim negatywnie. 

Tabela 269 Zła ocena otwartości i życzliwości mieszkańców zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do miejsca 
zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena otwartości i życzliwości mieszkańców 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 20,00% 0,00% 80,00% 

Brzeziny 66,67% 33,33% 0,00% 

Głowno 0,00% 40,00% 60,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 16,67% 66,67% 16,67% 

Grupa miast od 0-5 tys. 20,00% 30,00% 50,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 14,29% 42,86% 42,86% 

Łask 0,00% 50,00% 50,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 16,36% 47,27% 36,36% 

Ozorków 0,00% 66,67% 33,33% 

Pabianice 0,00% 33,33% 66,67% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 50,00% 50,00% 

Radomsko 10,53% 42,11% 47,37% 

Skierniewice 20,00% 80,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 66,67% 0,00% 33,33% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 

Zduńska Wola 0,00% 45,45% 54,55% 

Zgierz 40,00% 0,00% 60,00% 

Średnia dla obszaru 15,17% 43,82% 41,01% 

Źródło: badanie CATI, n=178 
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Aktywność społeczna mieszkańców (na rzecz miasta). 

W grupie badanych oceniających aktywność społeczną mieszkańców na rzecz miasta 

jako dobrą 76,38% respondentów lubi swoje miasto. Grupa ta stanowi jednak zaledwie 

16,39% ogółu badanych (508 osób). W przypadku osób średnio oceniających 

zaangażowanie mieszkańców wskaźnik sympatii oscyluje na poziomie 69,61%. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż grupa ta to łącznie 61,35% ogółu respondentów. 

Warto zwrócić uwagę, że nieco ponad 10% ankietowanych źle oceniający działania 

wspólnoty lokalnej na rzecz miasta wprost deklaruje brak sympatii do swojego miasta, 

58,95% jest odmiennego zdania w omawianej kategorii. Ze względu na istniejącą 

znaczną nierówność między liczbą osób składających się na średnią liczbę wskazań 

w poszczególnych kategoriach, trudno jednoznacznie określić związek między oceną 

aktywności społecznej mieszkańców a sympatią do miasta. 

Tabela 270 Średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania [%] 

ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta 

 deklarowany poziom sympatii do miejsca nie tak trochę tak, trochę nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 2,56% 76,38% 21,06% 

Liczebność 13 388 107 

średnio 
Średnia dla obszaru 3,42% 69,61% 26,97% 

Liczebność 65 1324 513 

źle 
Średnia dla obszaru 10,79% 58,95% 30,26% 

Liczebność 41 224 115 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 10,65% 49,35% 40,00% 

Liczebność 33 153 124 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W 7 z badanych miast odsetek osób oceniających dobrze aktywność mieszkańców, 

jednocześnie lubiących swoje miasto plasuje się powyżej poziomu 90%. W przypadku 

Łodzi wartość badanego wskaźnika osiągnęła 78,49%.  

Tabela 271 Dobra ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena aktywności społecznej mieszkańców 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 87,50% 12,50% 

Bełchatów 0,00% 85,71% 14,29% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 60,00% 40,00% 

Koluszki 0,00% 90,91% 9,09% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 

Kutno 0,00% 87,50% 12,50% 

Łask 0,00% 58,33% 41,67% 

Łowicz 4,76% 95,24% 0,00% 
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dobra ocena aktywności społecznej mieszkańców 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łódź 3,49% 78,49% 18,02% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 16,67% 50,00% 33,33% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 8,33% 70,83% 20,83% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 55,56% 44,44% 

Skierniewice 1,96% 70,59% 27,45% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 66,67% 33,33% 

Wieluń 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 4,55% 63,64% 31,82% 

Zgierz 12,50% 37,50% 50,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 72,22% 27,78% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 50,00% 50,00% 

Średnia dla obszaru 2,56% 76,38% 21,06% 

Źródło: badanie CATI, n=508 

W grupie osób, które przeciętnie oceniają aktywność mieszkańców w działalności 

na rzecz miasta, odsetek respondentów lubiących swoje miasto plasował się 

na poziomie 69,615%. W 11 miastach i grupie miast 5-10 tys. mieszkańców, wartość 

wskaźnika znajdowała się powyżej poziomu średniego dla obszaru. W zakresie 

analizowanej zmiennej, odsetek mieszkańców Łodzi lubiących swoje miasto wyniósł 

67,22%.  

Tabela 272 Średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta zależnie od deklarowanego poziomu sympatii 
do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

Średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 

Bełchatów 2,04% 64,29% 33,67% 

Brzeziny 31,58% 36,84% 31,58% 

Głowno 0,00% 64,71% 35,29% 

Koluszki 0,00% 75,00% 25,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 75,56% 24,44% 

Kutno 0,66% 82,89% 16,45% 

Łask 0,00% 53,57% 46,43% 

Łęczyca 0,00% 44,44% 55,56% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 5,66% 67,22% 27,12% 

Opoczno 0,00% 68,00% 32,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 2,04% 63,27% 34,69% 
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Średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Piotrków Trybunalski 5,33% 70,67% 24,00% 

Radomsko 6,19% 48,45% 45,36% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 90,00% 10,00% 

Sieradz 0,00% 62,96% 37,04% 

Skierniewice 1,54% 70,77% 27,69% 

Tomaszów Mazowiecki 5,26% 84,21% 10,53% 

Wieluń 1,54% 89,23% 9,23% 

Zduńska Wola 4,55% 54,55% 40,91% 

Zgierz 2,63% 71,05% 26,32% 

Grupa miast 5-10 tys. 2,06% 73,20% 24,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 1,33% 66,67% 32,00% 

Średnia dla obszaru 3,42% 69,61% 26,97% 

Źródło: badanie CATI, n=1902 

W kategorii osób źle oceniających aktywność mieszkańców, respondenci deklarujący 

sympatię do swojego miasta najliczniej występowali w miastach takich jak Opoczno, 

Sieradz i Tomaszów Mazowiecki. Wskaźniki w tym zakresie dla miasta Łodzi znalazły 

się nieznacznie poniżej poziomu średniego dla obszaru. 

Tabela 273 Zła ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta zależnie od deklarowanego poziomu sympatii do 
miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 5,41% 64,86% 29,73% 

Brzeziny 0,00% 25,00% 75,00% 

Głowno 0,00% 50,00% 50,00% 

Koluszki 40,00% 60,00% 0,00% 

Kutno 12,50% 54,17% 33,33% 

Łask 25,00% 50,00% 25,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 14,63% 56,10% 29,27% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 

Pabianice 11,11% 61,11% 27,78% 

Piotrków Trybunalski 8,16% 73,47% 18,37% 

Radomsko 17,65% 35,29% 47,06% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 50,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 7,14% 64,29% 28,57% 

Tomaszów Mazowiecki 4,17% 87,50% 8,33% 

Wieluń 0,00% 55,56% 44,44% 

Zduńska Wola 6,67% 40,00% 53,33% 

Zgierz 5,71% 71,43% 22,86% 
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zła ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Grupa miast 5-10 tys. 23,53% 41,18% 35,29% 

Grupa miast od 0-5 tys. 6,67% 33,33% 60,00% 

Średnia dla obszaru 10,79% 58,95% 30,26% 

Źródło: badanie CATI, n=380 
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Aktywność społeczna mieszkańców (na rzecz osób potrzebujących pomocy) 

Zaledwie 16% ogółu badanych dobrze oceniło aktywność społeczną mieszkańców 

w zakresie wsparcia na rzecz osób potrzebujących pomocy. Blisko 2/3 respondentów 

oceniło tę kwestię na poziomie średnim, a niemal 10% na poziomie złym.  

48,32% respondentów źle oceniających aktywność społeczną mieszkańców na rzecz 

osób potrzebujących jednocześnie lubi swoje miasto. Blisko 14% deklaruje brak 

sympatii w omawianej kategorii. Analogiczne wskaźniki w pozostałych kategoriach 

znajdują się na zdecydowanie wyższym poziomie, co może świadczyć o występowaniu 

problemu społecznego polegającym na małej aktywności i braku chęci wspierania 

osób potrzebujących wśród mieszkańców obszaru, który do pewnego stopnia rzutuje 

na ocenę sympatii do zamieszkiwanego miasta. 

Tabela 274 Średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących zależnie od deklarowanego 
poziomu sympatii do miejsca zamieszkania [%] 

średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących 

  nie tak trochę tak, trochę nie 

dobrze 
Średnia dla obszaru 2,17% 77,51% 20,32% 

Liczebność 11 393 103 

średnio 
Średnia dla obszaru 3,48% 70,64% 25,88% 

Liczebność 68 1381 506 

źle 
Średnia dla obszaru 13,76% 48,32% 37,92% 

Liczebność 41 144 113 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 9,41% 50,29% 40,29% 

Liczebność 32 171 137 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W 8 z badanych miast, które oceniane są dobrze przez respondentów w zakresie 

aktywności i wsparcia potrzebujących mieszkańców, poziom wskaźnika sympatii 

do miasta przekracza wartość 90%. W przypadku Łodzi 3/4 respondentów deklaruje 

sympatię do miasta, a co piąty ma do niego podejście ambiwalentne. 

Tabela 275 Dobra ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących zależnie od deklarowanego poziomu 
sympatii do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 85,71% 14,29% 

Bełchatów 0,00% 94,74% 5,26% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 75,00% 25,00% 

Koluszki 0,00% 88,89% 11,11% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 70,59% 29,41% 

Kutno 0,00% 95,65% 4,35% 

Łask 0,00% 50,00% 50,00% 
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dobra ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Łowicz 4,00% 96,00% 0,00% 

Łódź 2,92% 74,85% 22,22% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 33,33% 66,67% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 83,33% 16,67% 

Radomsko 0,00% 77,27% 22,73% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 58,82% 41,18% 

Skierniewice 2,63% 68,42% 28,95% 

Tomaszów Mazowiecki 5,56% 88,89% 5,56% 

Wieluń 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 9,52% 52,38% 38,10% 

Zgierz 16,67% 83,33% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 60,00% 40,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 66,67% 33,33% 

Średnia dla obszaru 2,17% 77,51% 20,32% 

Źródło: badanie CATI, n=507 

Przeciętnie 70% badanych oceniających aktywność społeczną mieszkańców na rzecz 

osób potrzebujących na poziomie średnim deklaruje, iż lubi zamieszkiwane przez 

siebie miasto. Najwyższa wartość analizowanego wskaźnika osiągnięta została 

w miastach: Ozorków, Rawa Mazowiecka i Łowicz. Stosunkowo najsłabiej na tym tle 

wypadły natomiast miasta: Brzeziny, Radomsko oraz grupa najmniejszych miast. 

Tabela 276 Średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących zależnie od deklarowanego 
poziomu sympatii do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 

Bełchatów 1,82% 68,18% 30,00% 

Brzeziny 26,32% 36,84% 36,84% 

Głowno 0,00% 66,67% 33,33% 

Koluszki 0,00% 73,33% 26,67% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 76,32% 23,68% 

Kutno 0,65% 80,39% 18,95% 

Łask 0,00% 63,64% 36,36% 

Łęczyca 0,00% 66,67% 33,33% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 5,51% 70,43% 24,06% 

Opoczno 0,00% 81,25% 18,75% 

Ozorków 0,00% 92,31% 7,69% 
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średnia ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Pabianice 4,55% 66,36% 29,09% 

Piotrków Trybunalski 6,01% 71,58% 22,40% 

Radomsko 7,95% 45,45% 46,59% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 93,75% 6,25% 

Sieradz 0,00% 59,26% 40,74% 

Skierniewice 1,54% 68,46% 30,00% 

Tomaszów Mazowiecki 3,49% 86,05% 10,47% 

Wieluń 1,30% 90,91% 7,79% 

Zduńska Wola 3,45% 58,62% 37,93% 

Zgierz 1,90% 70,48% 27,62% 

Grupa miast 5-10 tys. 2,04% 75,51% 22,45% 

Grupa miast od 0-5 tys. 2,56% 55,13% 42,31% 

Średnia dla obszaru 3,48% 70,64% 25,88% 

Źródło: badanie CATI, n=1955 

Niemal połowa mieszkańców średnio oceniających omawianą kwestię lubi swoje 

miasto. Jednocześnie ponad 1/3 respondentów negatywnie odnosząca się 

do aktywności społecznej mieszkańców, ma stosunek ambiwalentny 

do zamieszkiwanego przez siebie miasta. W przypadku Łodzi wartość wskaźnika 

zbliżona jest do średniej dla całego obszaru. 

Tabela 277 Zła ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących zależnie od deklarowanego poziomu 
sympatii do miejsca zamieszkania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Bełchatów 15,38% 0,00% 84,62% 

Brzeziny 33,33% 0,00% 66,67% 

Głowno 0,00% 66,67% 33,33% 

Koluszki 33,33% 66,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 

Kutno 13,04% 60,87% 26,09% 

Łask 33,33% 33,33% 33,33% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 16,84% 47,37% 35,79% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 100,00% 

Piotrków Trybunalski 7,69% 69,23% 23,08% 

Radomsko 15,38% 46,15% 38,46% 

Rawa Mazowiecka 33,33% 33,33% 33,33% 

Sieradz 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 3,85% 80,77% 15,38% 
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zła ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz osób potrzebujących 

 nie tak trochę tak, trochę nie 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 100,00% 

Wieluń 0,00% 33,33% 66,67% 

Zduńska Wola 5,56% 33,33% 61,11% 

Zgierz 28,57% 28,57% 42,86% 

Grupa miast 5-10 tys. 30,77% 23,08% 46,15% 

Grupa miast od 0-5 tys. 4,76% 61,90% 33,33% 

Średnia dla obszaru 13,76% 48,32% 37,92% 

Źródło: badanie CATI, n=298 
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II 4.2 Stosunek do wykorzystywania znajomości i powiązań rodzinnych w załatwieniu 

spraw urzędowych, znalezieniu pracy, ułatwieniu dostępu do usług medycznych, 

uniknięciu kary 

II 4.2.1 Jak ocena dostępności do podstawowej opieki medycznej wpływa 

na akceptację wykorzystywania znajomości wśród respondentów?  

W celu znalezienia pracy 

Omawiany wskaźnik dotyczy średniej arytmetycznej deklarowanego poziomu 

akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, zależnie 

od oceny dostępności POZ. Wśród populacji osób źle oceniającej dostęp 

do podstawowej opieki zdrowotnej nieco ponad 1/4 respondentów ocenia 

wykorzystywanie brudnego kapitału społecznego (wykorzystywanie znajomości 

w znalezieniu pracy) jako naganne. Warto zwrócić uwagę, że w grupie osób 

zadowolonych z dostępu do omawianych usług 52,75% dopuszcza wykorzystywanie 

koneksji i znajomości w zakresie pomocy w znalezieniu pracy. Jednocześnie wśród 

ogółu badanych dla ponad 80% proceder wykorzystywania powiązań w celu 

załatwiania pracy jest traktowany jako dopuszczalny (51%) lub normalny (32%). 

Tabela 278 Ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w znalezieniu pracy [%] 

ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości  
w znalezieniu pracy 

dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć 

dobrze 
Średnia dla obszaru 52,75% 14,16% 31,26% 1,83% 

Liczebność 432 116 256 15 

średnio 
Średnia dla obszaru 51,62% 13,63% 32,86% 1,89% 

Liczebność 985 260 627 36 

źle 
Średnia dla obszaru 44,81% 26,11% 27,30% 1,78% 

Liczebność 151 88 92 6 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 55,56% 13,89% 22,22% 8,33% 

Liczebność 20 5 8 3 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 279 Dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania 
znajomości w znalezieniu pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 5,56% 0,00% 94,44% 0,00% 

Bełchatów 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 25,00% 8,33% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 65,71% 22,86% 11,43% 0,00% 
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dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 38,89% 16,67% 38,89% 5,56% 

Kutno 44,68% 23,40% 29,79% 2,13% 

Łask 84,62% 7,69% 7,69% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 72,97% 27,03% 0,00% 0,00% 

Łódź 48,21% 13,94% 37,85% 0,00% 

Opoczno 45,00% 0,00% 32,50% 22,50% 

Ozorków 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Pabianice 65,00% 25,00% 10,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 56,52% 21,74% 21,74% 0,00% 

Radomsko 62,96% 18,52% 14,81% 3,70% 

Rawa Mazowiecka 18,52% 0,00% 81,48% 0,00% 

Sieradz 44,44% 5,56% 50,00% 0,00% 

Skierniewice 59,62% 21,15% 15,38% 3,85% 

Tomaszów Mazowiecki 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Wieluń 75,56% 13,33% 11,11% 0,00% 

Zduńska Wola 42,86% 4,76% 52,38% 0,00% 

Zgierz 52,94% 23,53% 23,53% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 48,28% 6,90% 44,83% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 57,89% 10,53% 26,32% 5,26% 

Średnia dla obszaru 52,75% 14,16% 31,26% 1,83% 

Źródło: badanie CATI, n=819 

Tabela 280 Średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania 
znajomości w znalezieniu pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 13,33% 0,00% 86,67% 0,00% 

Bełchatów 73,64% 7,75% 18,60% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 21,43% 28,57% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 66,67% 25,00% 8,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 24,32% 10,81% 64,86% 0,00% 

Kutno 29,69% 25,78% 42,97% 1,56% 

Łask 47,62% 14,29% 38,10% 0,00% 

Łęczyca 26,67% 60,00% 0,00% 13,33% 

Łowicz 64,29% 28,57% 7,14% 0,00% 

Łódź 43,17% 11,23% 40,97% 4,63% 

Opoczno 28,57% 0,00% 71,43% 0,00% 

Ozorków 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 

Pabianice 64,29% 12,50% 20,54% 2,68% 

Piotrków Trybunalski 67,25% 5,85% 26,90% 0,00% 
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średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Radomsko 50,00% 30,68% 11,36% 7,95% 

Rawa Mazowiecka 7,69% 0,00% 92,31% 0,00% 

Sieradz 41,67% 8,33% 50,00% 0,00% 

Skierniewice 66,96% 19,13% 13,91% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 41,60% 0,80% 57,60% 0,00% 

Wieluń 81,13% 7,55% 11,32% 0,00% 

Zduńska Wola 41,18% 8,82% 50,00% 0,00% 

Zgierz 61,40% 17,54% 21,05% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 46,25% 22,50% 31,25% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,79% 17,46% 30,16% 1,59% 

Średnia dla obszaru 51,62% 13,63% 32,86% 1,89% 

Źródło: badanie CATI, n=1908 

Tabela 281 Zła ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w znalezieniu pracy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Bełchatów 43,48% 47,83% 8,70% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 34,38% 18,75% 46,88% 0,00% 

Łask 54,55% 9,09% 36,36% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 34,78% 21,74% 42,03% 1,45% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 5,88% 52,94% 41,18% 0,00% 

Radomsko 23,53% 52,94% 11,76% 11,76% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 67,74% 16,13% 16,13% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Wieluń 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 77,27% 9,09% 9,09% 4,55% 

Zgierz 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 54,17% 4,17% 41,67% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 54,55% 30,30% 15,15% 0,00% 

Średnia dla obszaru 44,81% 26,11% 27,30% 1,78% 

Źródło: badanie CATI, n=337 
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W celu załatwianiu spraw urzędowych 

Wskaźnik średniej arytmetycznej deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych, zależnie od oceny 

dostępności POZ 

W populacji osób, dla których dostępność podstawowej służby zdrowia jest dobra 

blisko połowa respondentów akceptuje wykorzystywanie znajomości w załatwianiu 

spraw urzędowych. W grupie źle oceniającej dostęp do omawianych usług odsetek 

dopuszczających wykorzystywanie koneksji w zakresie spraw urzędowych kształtuje 

się na poziomie 46,29%, wartość dla kategorii osób oceniających tej rodzaj zachowań 

jako naganny wynosi 29,08%. 

Tabela 282 Ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w załatwieiu spraw urzędowych [%] 

ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

poziom akceptacji dla 
wykorzystywania znajomości  

w załatwianiu spraw urzędowych 

dopuszczal
ne 

nagann
e 

normaln
e 

trudno 
powiedzi

eć 

dobrze 
Średnia dla obszaru 49,08% 21,12% 27,84% 1,95% 

Liczebność 402 173 228 16 

średnio 
Średnia dla obszaru 32,08% 38,31% 27,41% 2,20% 

Liczebność 612 731 523 42 

źle 
Średnia dla obszaru 46,29% 29,08% 22,26% 2,37% 

Liczebność 156 98 75 8 

trudno 
powiedzieć  

Średnia dla obszaru 55,56% 13,89% 22,22% 8,33% 

Liczebność 20 5 8 3 
Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 283 Dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania 
znajomości w znalezieniu spraw urzędowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 11,11% 0,00% 88,89% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 

Głowno 84,62% 0,00% 15,38% 0,00% 

Koluszki 60,00% 37,14% 2,86% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 38,89% 16,67% 38,89% 5,56% 

Kutno 55,32% 27,66% 17,02% 0,00% 

Łask 61,54% 15,38% 23,08% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 51,35% 43,24% 5,41% 0,00% 

Łódź 48,21% 12,75% 39,04% 0,00% 

Opoczno 65,00% 0,00% 7,50% 27,50% 

Ozorków 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 
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dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Pabianice 25,00% 65,00% 10,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 13,04% 69,57% 17,39% 0,00% 

Radomsko 51,85% 37,04% 7,41% 3,70% 

Rawa Mazowiecka 22,22% 3,70% 74,07% 0,00% 

Sieradz 61,11% 5,56% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 63,46% 15,38% 17,31% 3,85% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 12,50% 37,50% 0,00% 

Wieluń 57,78% 31,11% 11,11% 0,00% 

Zduńska Wola 42,86% 7,14% 50,00% 0,00% 

Zgierz 17,65% 64,71% 17,65% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 68,97% 6,90% 24,14% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 47,37% 21,05% 26,32% 5,26% 

Średnia dla obszaru 49,08% 21,12% 27,84% 1,95% 

Źródło: badanie CATI, n=819 

Tabela 284 Średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania 
znajomości w znalezieniu spraw urzędowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 6,67% 0,00% 93,33% 0,00% 

Bełchatów 24,03% 56,59% 18,60% 0,78% 

Brzeziny 50,00% 35,71% 14,29% 0,00% 

Głowno 58,33% 8,33% 33,33% 0,00% 

Koluszki 54,17% 45,83% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 18,92% 13,51% 67,57% 0,00% 

Kutno 44,53% 32,81% 21,88% 0,78% 

Łask 52,38% 4,76% 42,86% 0,00% 

Łęczyca 26,67% 60,00% 0,00% 13,33% 

Łowicz 50,00% 35,71% 14,29% 0,00% 

Łódź 34,58% 27,31% 33,26% 4,85% 

Opoczno 85,71% 0,00% 14,29% 0,00% 

Ozorków 16,67% 41,67% 41,67% 0,00% 

Pabianice 11,61% 66,96% 18,75% 2,68% 

Piotrków Trybunalski 6,43% 66,67% 26,90% 0,00% 

Radomsko 44,32% 27,27% 19,32% 9,09% 

Rawa Mazowiecka 15,38% 0,00% 84,62% 0,00% 

Sieradz 45,83% 4,17% 50,00% 0,00% 

Skierniewice 56,52% 26,96% 14,78% 1,74% 

Tomaszów Mazowiecki 24,00% 41,60% 34,40% 0,00% 

Wieluń 15,09% 73,58% 11,32% 0,00% 

Zduńska Wola 39,71% 14,71% 45,59% 0,00% 

Zgierz 20,18% 57,89% 21,93% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 50,00% 28,75% 21,25% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 52,38% 23,81% 19,05% 4,76% 

Średnia dla obszaru 32,08% 38,31% 27,41% 2,20% 

Źródło: badanie CATI, n=1908 
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Tabela 285 Zła ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w znalezieniu spraw urzędowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Bełchatów 34,78% 56,52% 8,70% 0,00% 

Głowno 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 

Koluszki 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 53,13% 25,00% 21,88% 0,00% 

Łask 63,64% 0,00% 36,36% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 40,58% 17,39% 39,13% 2,90% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 5,88% 52,94% 41,18% 0,00% 

Radomsko 38,24% 47,06% 5,88% 8,82% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 80,00% 10,00% 10,00% 0,00% 

Skierniewice 58,06% 22,58% 19,35% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Zduńska Wola 59,09% 31,82% 4,55% 4,55% 

Zgierz 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 20,83% 29,17% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 45,45% 33,33% 15,15% 6,06% 

Średnia dla obszaru 46,29% 29,08% 22,26% 2,37% 

Źródło: badanie CATI, n=337 
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W celu załatwiania dostępu do usług medycznych  

Wskaźnik średniej arytmetycznej deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w załatwianiu dostępu do usług medycznych, zależnie 

od oceny dostępności POZ. 

Wśród osób źle oceniających dostęp do usług medycznych przeważający odsetek 

respondentów – 39,76% stanowią osoby dopuszczające wykorzystywanie znajomości 

w ułatwieniu dostępu do usług medycznych. Blisko 1/4 w tej kategorii ocenia ten stan 

rzeczy jako normalny natomiast 31,16% jako naganny. W kategorii osób oceniających 

dobrze dostęp do podstawowej służby zdrowia aż 47,62% badanych twierdzi, że 

korzystanie z tzw. brudnego kapitału społecznego w kontekście ułatwiania dostępu do 

omawianych usług jest dopuszczalny i akceptowalny. Istotne jest także to, że wśród 

osób oceniających dostęp do POZ na poziomie co najmniej średnim lub dobrym, 

odsetek respondentów skłonnych uważać wykorzystywanie kontaktów w celu 

ułatwiania dostępu do usług medycznych za dopuszczalne lub normalne jest wyższy 

niż w grupie oceniających dostęp do POZ źle. 

Tabela 286 Ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w ułatwieniu dostępu do usług medycznych [%] 

ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości  
w ułatwieniu dostępu do usług medycznych 

dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć 

dobrze 
Średnia dla obszaru 47,62% 20,76% 28,33% 3,30% 

Liczebność 390 170 232 27 

średnio 
Średnia dla obszaru 51,57% 17,14% 28,98% 2,31% 

Liczebność 984 327 553 44 

źle 
Średnia dla obszaru 39,76% 31,16% 24,93% 4,15% 

Liczebność 134 105 84 14 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 52,78% 19,44% 22,22% 5,56% 

Liczebność 19 7 8 2 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 287 Dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania 
znajomości w ułatwieniu dostępu do usług medycznych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 38,89% 11,11% 50,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 38,46% 7,69% 38,46% 15,38% 

Koluszki 51,43% 42,86% 5,71% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 38,89% 22,22% 33,33% 5,56% 

Kutno 40,43% 34,04% 21,28% 4,26% 
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dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Łask 38,46% 7,69% 53,85% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 62,16% 35,14% 2,70% 0,00% 

Łódź 44,62% 14,34% 39,84% 1,20% 

Opoczno 70,00% 2,50% 0,00% 27,50% 

Ozorków 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Pabianice 60,00% 25,00% 15,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 60,87% 26,09% 13,04% 0,00% 

Radomsko 48,15% 33,33% 11,11% 7,41% 

Rawa Mazowiecka 18,52% 18,52% 62,96% 0,00% 

Sieradz 77,78% 5,56% 16,67% 0,00% 

Skierniewice 46,15% 11,54% 34,62% 7,69% 

Tomaszów Mazowiecki 62,50% 0,00% 37,50% 0,00% 

Wieluń 40,00% 48,89% 11,11% 0,00% 

Zduńska Wola 38,10% 7,14% 54,76% 0,00% 

Zgierz 52,94% 23,53% 23,53% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 72,41% 13,79% 13,79% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 47,37% 21,05% 21,05% 10,53% 

Średnia dla obszaru 47,62% 20,76% 28,33% 3,30% 

Źródło: badanie CATI, n=819 

Tabela 288 Średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania 
znajomości w ułatwieniu dostępu do usług medycznych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 20,00% 6,67% 73,33% 0,00% 

Bełchatów 62,79% 17,05% 19,38% 0,78% 

Brzeziny 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Głowno 33,33% 8,33% 58,33% 0,00% 

Koluszki 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 21,62% 10,81% 67,57% 0,00% 

Kutno 46,09% 34,38% 15,63% 3,91% 

Łask 47,62% 9,52% 42,86% 0,00% 

Łęczyca 26,67% 53,33% 0,00% 20,00% 

Łowicz 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Łódź 49,12% 11,45% 35,90% 3,52% 

Opoczno 71,43% 0,00% 28,57% 0,00% 

Ozorków 33,33% 25,00% 41,67% 0,00% 

Pabianice 67,86% 9,82% 18,75% 3,57% 

Piotrków Trybunalski 62,57% 9,94% 27,49% 0,00% 

Radomsko 46,59% 31,82% 13,64% 7,95% 

Rawa Mazowiecka 7,69% 0,00% 92,31% 0,00% 
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średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Sieradz 62,50% 0,00% 37,50% 0,00% 

Skierniewice 53,04% 26,09% 17,39% 3,48% 

Tomaszów Mazowiecki 48,80% 0,00% 51,20% 0,00% 

Wieluń 75,47% 9,43% 15,09% 0,00% 

Zduńska Wola 33,82% 17,65% 48,53% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 53,75% 27,50% 18,75% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,79% 23,81% 20,63% 4,76% 

Zgierz 55,26% 19,30% 24,56% 0,88% 

Średnia dla obszaru 51,57% 17,14% 28,98% 2,31% 

Źródło: badanie CATI, n=1908 

Tabela 289 Zła ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w ułatwieniu dostępu do usług medycznych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Bełchatów 30,43% 60,87% 8,70% 0,00% 

Głowno 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Koluszki 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 62,50% 21,88% 9,38% 6,25% 

Łask 45,45% 0,00% 45,45% 9,09% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 37,68% 24,64% 36,23% 1,45% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 11,76% 47,06% 41,18% 0,00% 

Radomsko 23,53% 55,88% 11,76% 8,82% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 

Skierniewice 48,39% 22,58% 25,81% 3,23% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Wieluń 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Zduńska Wola 40,91% 40,91% 13,64% 4,55% 

Zgierz 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

Grupa miast 5-10 tys 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 39,39% 27,27% 24,24% 9,09% 

Średnia dla obszaru 39,76% 31,16% 24,93% 4,15% 

Źródło: badanie CATI, n=337 
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W celu uniknięcia kary przy wykroczeniu lub przestępstwie  

Wskaźnik średniej arytmetycznej deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary przy wykroczeniu lub 

przestępstwie, zależnie od oceny dostępności do POZ 

W grupie osób średnio oceniających dostęp do podstawowej służby zdrowia 

aż 70,34% respondentów ocenia, że wykorzystywanie znajomości w uniknięciu kary 

przy wykroczeniu lub przestępstwie jest naganne. Wśród osób oceniających dostęp 

do omawianych usług jako zły odsetek ten wynosi 63,80%, natomiast jako dobry 

62,03%. Innymi słowy w omawianym zakresie respondenci wykazują się dużą 

zgodnością w zakresie negatywnego nastawienia do unikania kary dzięki 

znajomościom.  

Tabela 290 Ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania znajomości w 
uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie [%] 

ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości  
uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie 

dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć 

dobrze 
Średnia dla obszaru 17,83% 62,03% 15,75% 4,40% 

Liczebność 146 508 129 36 

średnio 
Średnia dla obszaru 11,16% 70,34% 14,05% 4,45% 

Liczebność 213 1342 268 85 

źle 
Średnia dla obszaru 15,73% 63,80% 13,35% 7,12% 

Liczebność 53 215 45 24 

trudno powiedzieć  
Średnia dla obszaru 13,89% 52,78% 16,67% 16,67% 

Liczebność 5 19 6 6 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 291 Dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania 
znajomości w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 23,08% 0,00% 53,85% 23,08% 

Koluszki 17,14% 80,00% 2,86% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 38,89% 16,67% 11,11% 

Kutno 14,89% 72,34% 8,51% 4,26% 

Łask 15,38% 30,77% 30,77% 23,08% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 16,22% 81,08% 2,70% 0,00% 

Łódź 26,29% 52,59% 19,12% 1,99% 
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dobra ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

Opoczno 0,00% 77,50% 0,00% 22,50% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 10,00% 70,00% 15,00% 5,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 95,65% 4,35% 0,00% 

Radomsko 18,52% 74,07% 3,70% 3,70% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 37,04% 62,96% 0,00% 

Sieradz 22,22% 66,67% 11,11% 0,00% 

Skierniewice 23,08% 55,77% 13,46% 7,69% 

Tomaszów Mazowiecki 25,00% 37,50% 37,50% 0,00% 

Wieluń 17,78% 82,22% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 21,43% 28,57% 50,00% 0,00% 

Zgierz 11,76% 64,71% 11,76% 11,76% 

Grupa miast 5-10 tys. 6,90% 89,66% 0,00% 3,45% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 63,16% 21,05% 15,79% 

Średnia dla obszaru 17,83% 62,03% 15,75% 4,40% 

Źródło: badanie CATI, n= 819 

Tabela 292 Średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania 
znajomości w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 6,67% 93,33% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 2,33% 78,29% 11,63% 7,75% 

Brzeziny 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 

Głowno 50,00% 0,00% 25,00% 25,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 8,75% 76,25% 12,50% 2,50% 

Grupa miast od 0-5 tys. 17,46% 69,84% 3,17% 9,52% 

Koluszki 8,33% 91,67% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 35,14% 27,03% 35,14% 2,70% 

Kutno 4,69% 89,06% 3,13% 3,13% 

Łask 9,52% 57,14% 28,57% 4,76% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 7,14% 85,71% 7,14% 0,00% 

Łódź 16,96% 65,20% 13,88% 3,96% 

Opoczno 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 

Ozorków 25,00% 66,67% 8,33% 0,00% 

Pabianice 12,50% 71,43% 14,29% 1,79% 

Piotrków Trybunalski 1,17% 77,78% 19,30% 1,75% 

Radomsko 18,18% 69,32% 6,82% 5,68% 

Rawa Mazowiecka 7,69% 7,69% 84,62% 0,00% 

Sieradz 16,67% 75,00% 8,33% 0,00% 

Skierniewice 9,57% 74,78% 11,30% 4,35% 
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średnia ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

Tomaszów Mazowiecki 7,20% 63,20% 19,20% 10,40% 

Wieluń 5,66% 88,68% 5,66% 0,00% 

Zduńska Wola 19,12% 45,59% 30,88% 4,41% 

Zgierz 4,39% 69,30% 18,42% 7,89% 

Średnia dla obszaru 11,16% 70,34% 14,05% 4,45% 

Źródło: badanie CATI, n=1908 

Tabela 293 Zła ocena dostępności podstawowej służby zdrowia zależnie od poziomu akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

zła ocena dostępności podstawowej służby zdrowia 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Bełchatów 13,04% 86,96% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 83,33% 16,67% 

Koluszki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 3,13% 87,50% 0,00% 9,38% 

Łask 0,00% 54,55% 27,27% 18,18% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 24,64% 47,83% 27,54% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 11,76% 88,24% 0,00% 0,00% 

Radomsko 8,82% 64,71% 17,65% 8,82% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 20,00% 70,00% 0,00% 10,00% 

Skierniewice 25,81% 48,39% 19,35% 6,45% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 22,73% 72,73% 0,00% 4,55% 

Zgierz 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 

Grupa miast 5-10 tys. 12,50% 62,50% 12,50% 12,50% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,12% 63,64% 3,03% 21,21% 

Średnia dla obszaru 15,73% 63,80% 13,35% 7,12% 

Źródło: badanie CATI, n=337 
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II 4.2.2 Jak wielkość gospodarstwa domowego wpływa na akceptację 

wykorzystywania znajomości wśród respondentów?  

W celu znalezienia pracy 

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu znalezienia pracy zależnie od wielkości 

gospodarstwa domowego. 

Postawa akceptacji oceny, iż wykorzystanie koneksji w znalezieniu pracy jest 

normalna najczęściej występuje w dużych rodzinach - w sześcioosobowych 

gospodarstwach domowych (54,63%) oraz pięcioosobowych (40,79%). Negatywny 

stosunek do korzystania z tzw. brudnego kapitału społecznego jest najwyższy wśród 

populacji osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe (22,07%). 

Wskazuje to na funkcjonowanie zależności, gdzie wraz ze wzrostem sieci kontaktów 

badanego wrasta poziom akceptacji dla wykorzystywania powiązań w zakresie 

znalezienia pracy. 

Tabela 294 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu 
pracy zależnie od wielkości gospodarstwa domowego [%] 

wielkość gospodarstwa domowego 

poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w znalezieniu pracy 

dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

jednoosobowe Średnia dla obszaru 45,95% 22,07% 29,73% 2,25% 

  Liczebność 102 49 66 5 

dwuosobowe Średnia dla obszaru 54,40% 16,53% 27,47% 1,60% 

  Liczebność 408 124 206 12 

trzyosobowe Średnia dla obszaru 48,96% 16,40% 31,82% 2,82% 

  Liczebność 400 134 260 23 

czteroosobowe Średnia dla obszaru 56,45% 11,49% 30,01% 2,04% 

  Liczebność 442 90 235 16 

pięcioosobowe Średnia dla obszaru 50,15% 8,46% 40,79% 0,60% 

  Liczebność 166 28 135 2 

sześcioosobowe Średnia dla obszaru 38,89% 5,56% 54,63% 0,93% 

  Liczebność 42 6 59 1 

siedmioosobowe Średnia dla obszaru 48,00% 8,00% 44,00% 0,00% 

  Liczebność 12 2 11 0 

ośmioosobowe Średnia dla obszaru 42,86% 14,29% 42,86% 0,00% 

  Liczebność 3 1 3 0 

dziewięcioosobowe Średnia dla obszaru 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

  Liczebność 0,01 0 1 0 

jedenastoosobowe Średnia dla obszaru 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

  Liczebność 0 0 1 0 

trudno powiedzieć Średnia dla obszaru 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Liczebność 0,01 0 0 0 

brak odpowiedzi Średnia dla obszaru 20,75% 66,04% 11,32% 1,89% 

  Liczebność 11 35 6 1 

Źródło: badanie CATI, n=3100  
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W badanej próbie respondentów znajdują się osoby, których gospodarstwo domowe 

zamieszkuje 7 i więcej osób. Liczność tej grupy wyniosła 34 osoby, w tym: 

 25 respondentów przynależy do grupy, gdzie liczba osób w gospodarstwie 

domowym wynosi 7,  

 7 respondentów przynależy do grupy, gdzie liczba osób w gospodarstwie 

domowym wynosi 8, 

 2 respondentów przynależy do grupy, gdzie liczba osób w gospodarstwie 

domowym wynosi 9. 

Ponadto 55 respondentów na pytanie o liczbę osób w gospodarstwie domowym 

odpowiedziało „trudno powiedzieć” bądź nie odpowiedziało w ogóle. Ze względu na 

niską liczność wskazanych grup respondentów, zgromadzone dane nie będą 

omawiane osobno w podziale na miasta i grupy miast. 

Tabela 295 Poziom akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy dla osób mieszkających w ponad 
sześcioosobowych gospodarstwach domowych 

wielkość gospodarstwa domowego 

 dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć 

siedmioosobowe Liczebność 12 2 11 0 

 ośmioosobowe Liczebność 3 1 3 0 

dziewięcioosobowe Liczebność 1 0 1 0 

trudno powiedzieć Liczebność 1 0 0 0 

 brak odpowiedzi Liczebność 11 35 7 1 

Źródło: badanie CATI, n=89 

Postawa akceptacji, oceny, iż wykorzystanie koneksji w znalezieniu pracy jest 

normalna dominuje w sześcioosobowych gospodarstwach domowych (54,63%), 

wysoka jest również dla gospodarstw siedmioosobowych (44,00%) oraz 

pięcioosobowych. Negatywny stosunek do korzystania z tzw. brudnego kapitału 

społecznego jest najwyższy wśród populacji osób prowadzących jednoosobowe 

gospodarstwa domowe (22,07%). Wskazuje to na funkcjonowanie zależności, gdzie 

wraz ze wzrostem sieci kontaktów badanego wrasta poziom akceptacji dla 

wykorzystywania powiązań w zakresie znalezienia pracy. 

Tabela 296 Poziom akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy dla osób mieszkających 
w jednoosobowych gospodarstw domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 58,33% 33,33% 8,33% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 

Kutno 44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 

Łask 85,71% 0,00% 14,29% 0,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 45,21% 13,70% 36,99% 4,11% 

Opoczno 40,00% 0,00% 40,00% 20,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Radomsko 16,67% 66,67% 0,00% 16,67% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 72,73% 18,18% 9,09% 0,00% 

Wieluń 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 54,55% 18,18% 27,27% 0,00% 

Średnia dla obszaru 45,95% 22,07% 29,73% 2,25% 

Źródło: badanie CATI, n=222 

Tabela 297 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy dla osób mieszkających 
w dwuosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 64,29% 28,57% 7,14% 0,00% 

Brzeziny 44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 52,17% 26,09% 21,74% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 42,86% 7,14% 42,86% 7,14% 

Kutno 50,85% 22,03% 27,12% 0,00% 

Łask 50,00% 5,56% 44,44% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Łowicz 58,33% 41,67% 0,00% 0,00% 

Łódź 45,16% 16,13% 36,87% 1,84% 

Opoczno 31,25% 0,00% 43,75% 25,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 66,67% 25,93% 7,41% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 94,12% 2,94% 2,94% 0,00% 

Radomsko 46,67% 36,67% 10,00% 6,67% 

Rawa Mazowiecka 12,50% 12,50% 75,00% 0,00% 

Sieradz 54,55% 18,18% 27,27% 0,00% 

Skierniewice 66,67% 22,22% 11,11% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 70,37% 3,70% 25,93% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Wieluń 84,62% 0,00% 15,38% 0,00% 

Zduńska Wola 57,89% 7,89% 34,21% 0,00% 

Zgierz 68,18% 31,82% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 48,65% 10,81% 40,54% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 51,61% 12,90% 35,48% 0,00% 

Średnia dla obszaru 54,40% 16,53% 27,47% 1,60% 

Źródło: badanie CATI, n=750 

Tabela 298 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy dla osób mieszkających 
w trzyosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 12,50% 0,00% 87,50% 0,00% 

Bełchatów 61,76% 23,53% 14,71% 0,00% 

Brzeziny 71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 82,35% 17,65% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 6,25% 68,75% 0,00% 

Kutno 21,43% 19,64% 55,36% 3,57% 

Łask 72,73% 18,18% 9,09% 0,00% 

Łęczyca 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 

Łowicz 63,64% 27,27% 9,09% 0,00% 

Łódź 41,71% 15,17% 37,91% 5,21% 

Opoczno 50,00% 0,00% 43,75% 6,25% 

Ozorków 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Pabianice 57,14% 17,86% 21,43% 3,57% 

Piotrków Trybunalski 54,05% 32,43% 13,51% 0,00% 

Radomsko 49,23% 26,15% 15,38% 9,23% 

Rawa Mazowiecka 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Sieradz 33,33% 5,56% 61,11% 0,00% 

Skierniewice 70,31% 17,19% 10,94% 1,56% 

Tomaszów Mazowiecki 45,00% 0,00% 55,00% 0,00% 

Wieluń 84,00% 4,00% 12,00% 0,00% 

Zduńska Wola 37,50% 10,00% 52,50% 0,00% 

Zgierz 47,83% 30,43% 21,74% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 48,89% 13,33% 37,78% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 58,06% 19,35% 19,35% 3,23% 

Średnia dla obszaru 48,96% 16,40% 31,82% 2,82% 

Źródło: badanie CATI, n=817 

Tabela 299 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy dla osób mieszkających 
w czteroosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

kategoria miast dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

kategoria miast dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Bełchatów 83,67% 2,04% 14,29% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 26,67% 20,00% 53,33% 0,00% 

Kutno 34,29% 17,14% 45,71% 2,86% 

Łask 44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 

Łęczyca 25,00% 50,00% 0,00% 25,00% 

Łowicz 85,00% 15,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 45,45% 7,14% 44,81% 2,60% 

Opoczno 45,45% 0,00% 27,27% 27,27% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 70,21% 10,64% 17,02% 2,13% 

Piotrków Trybunalski 69,86% 9,59% 20,55% 0,00% 

Radomsko 52,50% 30,00% 10,00% 7,50% 

Rawa Mazowiecka 9,09% 0,00% 90,91% 0,00% 

Sieradz 66,67% 11,11% 22,22% 0,00% 

Skierniewice 55,56% 20,37% 22,22% 1,85% 

Tomaszów Mazowiecki 39,58% 0,00% 60,42% 0,00% 

Wieluń 75,68% 10,81% 13,51% 0,00% 

Zduńska Wola 50,00% 3,13% 43,75% 3,13% 

Zgierz 60,00% 12,73% 27,27% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 63,64% 18,18% 18,18% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 23,08% 23,08% 3,85% 

Średnia dla obszaru 56,45% 11,49% 30,01% 2,04% 

Źródło: badanie CATI, n=783 

Tabela 300 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy dla osób mieszkających 
w pięcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 

Łask 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Łowicz 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Łódź 50,00% 12,50% 37,50% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 64,00% 8,00% 24,00% 4,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Piotrków Trybunalski 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Radomsko 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Sieradz 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 63,64% 9,09% 27,27% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 39,29% 0,00% 60,71% 0,00% 

Wieluń 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 29,41% 5,88% 64,71% 0,00% 

Zgierz 66,67% 7,41% 25,93% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 55,56% 11,11% 33,33% 0,00% 

Średnia dla obszaru 50,15% 8,46% 40,79% 0,60% 

Źródło: badanie CATI, n=331 

Tabela 301 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy dla osób mieszkających 
w sześcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

kategoria miast dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Kutno 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 34,48% 0,00% 65,52% 0,00% 

Pabianice 44,44% 0,00% 55,56% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 30,00% 0,00% 70,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Skierniewice 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 10,00% 0,00% 90,00% 0,00% 

Wieluń 62,50% 25,00% 12,50% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 38,89% 5,56% 54,63% 0,93% 

Źródło: badanie CATI, n=108 
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W celu załatwiania spraw urzędowych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, zależnie od 

wielkości gospodarstwa domowego 

W zakresie wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych relatywnie 

wysoki wskaźnik dopuszczania do wykorzystywania brudnego kapitału społecznego 

kształtujący się na poziomie powyżej 40% odnotowano w gospodarstwach domowych 

jednoosobowych, dwuosobowych i trzyosobowych. Najwyższy wskaźnik odpowiedzi 

oceniających omawiane zachowania jako negatywne jest udziałem osób 

funkcjonujących w czteroosobowych gospodarstwach domowych (36,78%). 

Tabela 302 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu 
spraw urzędowcych zależnie od wielkości gospodarstwa domowego [%] 

wielkość gospodarstwa domowego 

poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w załatwianiu spraw urzędowych 

dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

jednoosobowe Średnia dla obszaru 40,54% 29,28% 27,93% 2,25% 

  Liczebność 90 65 62 5 

dwuosobowe Średnia dla obszaru 41,90% 33,65% 21,84% 2,61% 

  Liczebność 305 245 159 19 

trzyosobowe Średnia dla obszaru 45,65% 25,70% 25,58% 3,06% 

  Liczebność 373 210 209 25 

czteroosobowe Średnia dla obszaru 35,63% 36,78% 25,42% 2,17% 

  Liczebność 279 288 199 17 

pięcioosobowe Średnia dla obszaru 28,10% 33,23% 37,76% 0,91% 

  Liczebność 93 110 125 3 

sześcioosobowe Średnia dla obszaru 25,00% 25,93% 49,07% 0 

  Liczebność 27 28 53 0 

siedmioosobowe Średnia dla obszaru 20,00% 16,00% 64,00% 0 

  Liczebność 5 4 16 0 

ośmioosobowe Średnia dla obszaru 42,86% 14,29% 42,86% 0 

  Liczebność 3 1 3 0 

dziewięcioosobowe Średnia dla obszaru 50,00% 50,00% 0 0 

  Liczebność 1 1 0 0 

jedenastoosobowe Średnia dla obszaru 100,00% 0 0 0 

  Liczebność 1 0 0 0 

trudno powiedzieć Średnia dla obszaru 0,00% 100,00% 0 0 

  Liczebność 0 1 0 0 

brak odpowiedzi Średnia dla obszaru 18,87% 66,04% 13,21% 1,89% 

  Liczebność 10 35 7 1 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Ze względu na niską liczność respondentów w kategoriach gospodarstw domowych 

zamieszkiwanych przez 7 lub więcej osób, kategorie te prezentowane są wyłącznie 

w tabeli zbiorczej.  
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Tabela 303 Poziom akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy dla osób mieszkających w ponad 
sześcioosobowych gospodarstwach domowych 

wielkość gospodarstwa domowego 

poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości 
w załatwianiu spraw urzędowych 

dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

 siedmioosobowe Liczebność 5 4 16 0 

 ośmioosobowe Liczebność 3 1 3 0 

 dziewięcioosobowe Liczebność 1 1 0 0 

 trudno powiedzieć Liczebność 0 1 0 0 

 brak odpowiedzi Liczebność 11 35 7 1 

Źródło: badanie CATI, n=89 

W zakresie wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych relatywnie 

wysoki dopuszczania wykorzystywania brudnego kapitału społecznego kształtujący 

się na poziomie powyżej 40% odnotowano w jednoosobowych gospodarstwach 

domowych, dwuosobowych i trzyosobowych. Najwyższy wskaźnik odpowiedzi 

oceniających omawiane zachowania jako negatywne jest udziałem osób 

funkcjonujących w czteroosobowych gospodarstwach domowych (36,78%). 

Tabela 304 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowcych dla osób 
mieszkających w jednoosbowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 26,67% 73,33% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 

Kutno 38,89% 33,33% 27,78% 0,00% 

Łask 42,86% 14,29% 28,57% 14,29% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 43,84% 15,07% 38,36% 2,74% 

Opoczno 80,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 66,67% 16,67% 16,67% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 72,73% 18,18% 9,09% 0,00% 

Wieluń 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 

Zgierz 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,00% 43,75% 31,25% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 54,55% 27,27% 18,18% 0,00% 

Średnia dla obszaru 40,54% 29,28% 27,93% 2,25% 

Źródło: badanie CATI, n=222  
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Tabela 305 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowcych dla osób 
mieszkających w dwuosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

kategoria miast dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 7,14% 82,14% 10,71% 0,00% 

Brzeziny 44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 

Głowno 62,50% 12,50% 25,00% 0,00% 

Koluszki 60,87% 34,78% 4,35% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 35,71% 7,14% 50,00% 7,14% 

Kutno 59,32% 32,20% 8,47% 0,00% 

Łask 66,67% 5,56% 27,78% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Łowicz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 39,63% 25,35% 32,26% 2,76% 

Opoczno 62,50% 0,00% 12,50% 25,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 11,11% 81,48% 7,41% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 5,88% 91,18% 2,94% 0,00% 

Radomsko 33,33% 40,00% 16,67% 10,00% 

Rawa Mazowiecka 37,50% 12,50% 50,00% 0,00% 

Sieradz 72,73% 18,18% 9,09% 0,00% 

Skierniewice 64,81% 22,22% 11,11% 1,85% 

Tomaszów Mazowiecki 18,52% 62,96% 14,81% 3,70% 

Wieluń 15,38% 69,23% 15,38% 0,00% 

Zduńska Wola 57,89% 13,16% 28,95% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 56,76% 18,92% 24,32% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 45,16% 22,58% 25,81% 6,45% 

Średnia dla obszaru 41,90% 33,65% 21,84% 2,61% 

Źródło: badanie CATI, n=750 

Tabela 306 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowcych dla osób 
mieszkających w trzyosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Bełchatów 35,29% 52,94% 11,76% 0,00% 

Brzeziny 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Głowno 66,67% 11,11% 22,22% 0,00% 

Koluszki 47,06% 52,94% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 18,75% 12,50% 68,75% 0,00% 

Kutno 53,57% 23,21% 23,21% 0,00% 

Łask 63,64% 9,09% 27,27% 0,00% 

Łęczyca 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 

Łowicz 54,55% 36,36% 9,09% 0,00% 

Łódź 41,71% 20,38% 32,23% 5,69% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Opoczno 68,75% 0,00% 12,50% 18,75% 

Ozorków 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Pabianice 28,57% 53,57% 17,86% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 10,81% 78,38% 10,81% 0,00% 

Radomsko 58,46% 18,46% 12,31% 10,77% 

Rawa Mazowiecka 13,33% 6,67% 80,00% 0,00% 

Sieradz 50,00% 5,56% 44,44% 0,00% 

Skierniewice 59,38% 18,75% 20,31% 1,56% 

Tomaszów Mazowiecki 35,00% 30,00% 35,00% 0,00% 

Wieluń 64,00% 28,00% 8,00% 0,00% 

Zduńska Wola 32,50% 17,50% 50,00% 0,00% 

Zgierz 43,48% 39,13% 17,39% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 57,78% 15,56% 26,67% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 64,52% 22,58% 6,45% 6,45% 

Średnia dla obszaru 45,65% 25,70% 25,58% 3,06% 

Źródło: badanie CATI, n=817 

Tabela 307 Poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowcych dla osób 
mieszkających w czteroosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

kategoria miast dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Bełchatów 30,61% 55,10% 12,24% 2,04% 

Brzeziny 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Głowno 92,31% 0,00% 7,69% 0,00% 

Koluszki 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 26,67% 20,00% 53,33% 0,00% 

Kutno 48,57% 25,71% 22,86% 2,86% 

Łask 44,44% 0,00% 55,56% 0,00% 

Łęczyca 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 45,00% 40,00% 15,00% 0,00% 

Łódź 41,56% 20,78% 35,06% 2,60% 

Opoczno 72,73% 0,00% 0,00% 27,27% 

Ozorków 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Pabianice 8,51% 72,34% 14,89% 4,26% 

Piotrków Trybunalski 5,48% 73,97% 20,55% 0,00% 

Radomsko 45,00% 35,00% 15,00% 5,00% 

Rawa Mazowiecka 18,18% 0,00% 81,82% 0,00% 

Sieradz 44,44% 0,00% 55,56% 0,00% 

Skierniewice 53,70% 24,07% 20,37% 1,85% 

Tomaszów Mazowiecki 29,17% 39,58% 31,25% 0,00% 

Wieluń 27,03% 59,46% 13,51% 0,00% 

Zduńska Wola 46,88% 12,50% 37,50% 3,13% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

kategoria miast dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Zgierz 18,18% 54,55% 27,27% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 68,18% 13,64% 18,18% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 42,31% 30,77% 19,23% 7,69% 

Średnia dla obszaru 35,63% 36,78% 25,42% 2,17% 

Źródło: badanie CATI, n=783 

Tabela 308 Poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowcych dla osób 
mieszkających w pięcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 

Łask 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Łowicz 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Łódź 35,00% 25,00% 40,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 16,00% 56,00% 24,00% 4,00% 

Piotrków Trybunalski 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 

Radomsko 37,50% 50,00% 12,50% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Sieradz 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 45,45% 36,36% 9,09% 9,09% 

Tomaszów Mazowiecki 25,00% 35,71% 39,29% 0,00% 

Wieluń 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 29,41% 17,65% 52,94% 0,00% 

Zgierz 14,81% 59,26% 25,93% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 55,56% 11,11% 33,33% 0,00% 

Średnia dla obszaru 28,10% 33,23% 37,76% 0,91% 

Źródło: badanie CATI, n=331 

Tabela 309 Poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowcych dla osób 
mieszkających w sześcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

kategoria miast dopuszczalne naganne normalne 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 

Bełchatów 40,00% 0,00% 60,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 66,67% 0,00% 33,33% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

kategoria miast dopuszczalne naganne normalne 

Kutno 42,86% 28,57% 28,57% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 50,00% 50,00% 0,00% 

Łódź 17,24% 17,24% 65,52% 

Pabianice 0,00% 44,44% 55,56% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 30,00% 70,00% 

Radomsko 0,00% 100,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 

Sieradz 25,00% 0,00% 75,00% 

Skierniewice 50,00% 50,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 20,00% 10,00% 70,00% 

Wieluń 50,00% 37,50% 12,50% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 50,00% 50,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 40,00% 40,00% 20,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 25,00% 25,93% 49,07% 

Źródło: badanie CATI, n=108 
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W celu ułatwienia dostępu do usług medycznych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług medycznych, 

zależnie od wielkości gospodarstwa domowego 

W zakresie deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania 

znajomości w ułatwianiu dostępu do usług medycznych odsetek odpowiedzi 

wskazujących na naganny charakter procederu odnotowano wśród osób żyjących 

w jednoosobowych gospodarstwach domowych (28,83%). Warto zwrócić uwagę, 

że wśród gospodarstw pięcioosobowych blisko połowa dopuszcza wykorzystywanie 

powiązań i koneksji w ułatwieniu dostępu do usług medycznych, a kolejne 39,58% 

uważa omawianą sytuację za normalną. 

Tabela 310 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu 
dostępu do usług medycznych zależnie od wielkości gospodarstwa domowego [%] 

wielkość gospodarstwa domowego 

poziom akceptacji  
dla wykorzystywania znajomości 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych 
dopuszczalne naganne normalne 

trudno 
powiedzieć 

jednoosobowe Średnia dla obszaru 40,99% 28,83% 27,03% 3,15% 

  Liczebność 91 64 60 7 

dwuosobowe Średnia dla obszaru 53,47% 20,53% 22,93% 3,07% 

  Liczebność 401 154 172 23 

trzyosobowe Średnia dla obszaru 49,20% 21,05% 26,44% 3,30% 

  Liczebność 402 172 216 27 

czteroosobowe Średnia dla obszaru 51,72% 15,71% 29,63% 2,94% 

  Liczebność 405 123 232 23 

pięcioosobowe Średnia dla obszaru 47,13% 11,78% 39,58% 1,51% 

  Liczebność 156 39 131 5 

sześcioosobowe Średnia dla obszaru 44,44% 12,04% 42,59% 0,93% 

  Liczebność 48 13 46 1 

siedmioosobowe Średnia dla obszaru 52,00% 8,00% 40,00% 0 

  Liczebność 13 2 10 0 

ośmioosobowe Średnia dla obszaru 28,57% 28,57% 42,86% 0 

  Liczebność 2 2 3 0 

dziewięcioosobowe Średnia dla obszaru 0,00% 50,00% 50,00% 0 

  Liczebność 0 1 1 0 

jedenastoosobowe Średnia dla obszaru 0,00% 0 100,00% 0 

  Liczebność 0 0 1 0 

trudno powiedzieć Średnia dla obszaru 100,00% 0 0 0 

  Liczebność 1 0 0 0 

brak odpowiedzi Średnia dla obszaru 15,09% 73,58% 9,43% 1,89% 

  Liczebność 8 39 5 1 

Źródło: badanie CATI, n=3100  
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Ze względu na niską liczność respondentów w kategoriach gospodarstw domowych 

zamieszkiwanych przez 7 lub więcej osób, kategorie te prezentowane są wyłącznie w 

tabeli zbiorczej.  

Tabela 311 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług medycznych dla osób 
mieszkających w ponad szescioosobowych gospodarstwach domowych 

wielkość gospodarstwa domowego 

poziom akceptacji  
dla wykorzystywania znajomości 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych 
dopuszczalne naganne normalne 

trudno 
powiedzieć 

 siedmioosobowe Liczebność 13 2 10 0 

 ośmioosobowe Liczebność 2 2 3 0 

 dziewięcioosobowe Liczebność 0 1 1 0 

 trudno powiedzieć Liczebność 1 0 0 0 

 brak odpowiedzi Liczebność 8 39 6 1 

Źródło: badanie CATI, n=89 

Tabela 312 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w w ułatwianiu dostępu do usług medycznych dla 
osób mieszkających w jednoosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 28,57% 0,00% 71,43% 0,00% 

Bełchatów 46,67% 53,33% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 

Kutno 33,33% 27,78% 27,78% 11,11% 

Łask 71,43% 14,29% 0,00% 14,29% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 43,84% 17,81% 35,62% 2,74% 

Opoczno 60,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Radomsko 16,67% 66,67% 0,00% 16,67% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Skierniewice 54,55% 18,18% 27,27% 0,00% 

Wieluń 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 33,33% 50,00% 16,67% 0,00% 

Zgierz 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 54,55% 36,36% 9,09% 0,00% 

Średnia dla obszaru 40,99% 28,83% 27,03% 3,15% 

Źródło: badanie CATI, n=222  
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Tabela 313 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług medycznych dla osób 
mieszkających w dwuosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 40,00% 10,00% 50,00% 0,00% 

Bełchatów 46,43% 39,29% 10,71% 3,57% 

Brzeziny 33,33% 55,56% 11,11% 0,00% 

Głowno 37,50% 0,00% 50,00% 12,50% 

Koluszki 47,83% 47,83% 4,35% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 42,86% 7,14% 42,86% 7,14% 

Kutno 50,85% 37,29% 10,17% 1,69% 

Łask 61,11% 0,00% 38,89% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 58,33% 41,67% 0,00% 0,00% 

Łódź 50,23% 12,90% 33,18% 3,69% 

Opoczno 62,50% 6,25% 6,25% 25,00% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 74,07% 18,52% 3,70% 3,70% 

Piotrków Trybunalski 85,29% 11,76% 2,94% 0,00% 

Radomsko 46,67% 36,67% 10,00% 6,67% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 12,50% 37,50% 0,00% 

Sieradz 45,45% 18,18% 36,36% 0,00% 

Skierniewice 44,44% 22,22% 31,48% 1,85% 

Tomaszów Mazowiecki 74,07% 0,00% 22,22% 3,70% 

Wieluń 69,23% 15,38% 15,38% 0,00% 

Zduńska Wola 42,11% 18,42% 39,47% 0,00% 

Zgierz 40,91% 50,00% 4,55% 4,55% 

Grupa miast 5-10 tys. 56,76% 24,32% 18,92% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 64,52% 12,90% 19,35% 3,23% 

Średnia dla obszaru 53,85% 19,64% 23,49% 3,02% 

Źródło: badanie CATI, n=750 

Tabela 314 Poziom akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w w ułatwianiu dostępu do usług medycznych dla 
osób mieszkających w trzyosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 37,50% 12,50% 50,00% 0,00% 

Bełchatów 61,76% 23,53% 14,71% 0,00% 

Brzeziny 14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 

Głowno 22,22% 22,22% 44,44% 11,11% 

Koluszki 35,29% 64,71% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 31,25% 6,25% 62,50% 0,00% 

Kutno 55,36% 23,21% 19,64% 1,79% 

Łask 27,27% 18,18% 54,55% 0,00% 

Łęczyca 42,86% 28,57% 0,00% 28,57% 

Łowicz 54,55% 36,36% 9,09% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Łódź 47,87% 17,54% 31,75% 2,84% 

Opoczno 81,25% 0,00% 0,00% 18,75% 

Ozorków 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Pabianice 60,71% 17,86% 21,43% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 59,46% 29,73% 10,81% 0,00% 

Radomsko 49,23% 27,69% 13,85% 9,23% 

Rawa Mazowiecka 6,67% 20,00% 73,33% 0,00% 

Sieradz 61,11% 11,11% 27,78% 0,00% 

Skierniewice 48,44% 23,44% 21,88% 6,25% 

Tomaszów Mazowiecki 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Wieluń 56,00% 24,00% 20,00% 0,00% 

Zduńska Wola 30,00% 17,50% 52,50% 0,00% 

Zgierz 56,52% 17,39% 21,74% 4,35% 

Grupa miast 5-10 tys. 68,89% 15,56% 15,56% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 41,94% 25,81% 22,58% 9,68% 

Średnia dla obszaru 49,20% 21,05% 26,44% 3,30% 

Źródło: badanie CATI, n=817 

Tabela 315 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług medycznych dla osób 
mieszkających w czterosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Bełchatów 77,55% 10,20% 12,24% 0,00% 

Brzeziny 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Głowno 69,23% 0,00% 30,77% 0,00% 

Koluszki 44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 20,00% 26,67% 53,33% 0,00% 

Kutno 40,00% 25,71% 20,00% 14,29% 

Łask 22,22% 0,00% 77,78% 0,00% 

Łęczyca 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 55,00% 35,00% 10,00% 0,00% 

Łódź 49,35% 7,79% 41,56% 1,30% 

Opoczno 72,73% 0,00% 0,00% 27,27% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 63,83% 17,02% 14,89% 4,26% 

Piotrków Trybunalski 64,38% 15,07% 20,55% 0,00% 

Radomsko 37,50% 40,00% 15,00% 7,50% 

Rawa Mazowiecka 18,18% 0,00% 81,82% 0,00% 

Sieradz 55,56% 11,11% 22,22% 11,11% 

Skierniewice 51,85% 20,37% 22,22% 5,56% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Wieluń 54,05% 32,43% 13,51% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Zduńska Wola 40,63% 12,50% 43,75% 3,13% 

Zgierz 61,82% 5,45% 32,73% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 54,55% 13,64% 31,82% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 30,77% 26,92% 30,77% 11,54% 

Średnia dla obszaru 51,72% 15,71% 29,63% 2,94% 

Źródło: badanie CATI, n=783 

Tabela 316 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług medycznych dla osób 
mieszkających w pięcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Koluszki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Łowicz 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Łódź 40,00% 12,50% 46,25% 1,25% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 72,00% 0,00% 24,00% 4,00% 

Piotrków Trybunalski 38,00% 2,00% 60,00% 0,00% 

Radomsko 12,50% 62,50% 25,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 54,55% 27,27% 9,09% 9,09% 

Tomaszów Mazowiecki 46,43% 0,00% 53,57% 0,00% 

Wieluń 73,33% 26,67% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 35,29% 17,65% 47,06% 0,00% 

Zgierz 51,85% 22,22% 25,93% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 44,44% 11,11% 33,33% 11,11% 

Średnia dla obszaru 47,13% 11,78% 39,58% 1,51% 

Źródło: badanie CATI, n=331 

Tabela 317 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług medycznych dla osób 
mieszkających w sześcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Bełchatów 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Konstantynów Łódzki 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Kutno 85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 41,38% 6,90% 48,28% 3,45% 

Pabianice 44,44% 0,00% 55,56% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 30,00% 0,00% 70,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Wieluń 37,50% 50,00% 12,50% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 44,44% 12,04% 42,59% 0,93% 

Źródło: badanie CATI, n=108 
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W celu uniknięcia kary przy wykroczeniu lub przestępstwie  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu unikania kar przy wykroczeniu lub przestępstwie, 

zależnie od wielkości gospodarstwa domowego 

W zakresie wykorzystania brudnego kapitału społecznego w ramach pomocy 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie wraz ze wzrostem liczebności 

gospodarstwa domowego odsetek odpowiedzi, deklaracji, iż omawiana pomoc jest 

normalna, naturalna zwiększa się. W obrębie gospodarstw jednoosobowych udział ten 

wynosi 11,26%, a w przypadku sześcioosobowych kształtuje się już na poziomie 

37,04%. Warto zwrócić uwagę, że wśród gospodarstw dwuosobowych negatywna 

ocena omawianego zjawiska jest udziałem 70,93% respondentów. Na podobnym 

poziomie utrzymują się określenia procederu za naganny wśród gospodarstw 

zamieszkiwanych przez 1 lub 3 osoby.  

Tabela 318 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu 
kary przy wykroczeniu lub przestępstwie zależnie od wielkości gospodarstwa domowego [%] 

wielkość gospodarstwa domowego 

  dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

jednoosobowe Średnia dla obszaru 18,92% 66,67% 11,26% 3,15% 

  Liczebność 42 148 25 7 

dwuosobowe Średnia dla obszaru 15,20% 70,93% 10,13% 3,73% 

  Liczebność 114 532 76 28 

trzyosobowe Średnia dla obszaru 13,10% 69,65% 11,51% 5,75% 

  Liczebność 107 569 94 47 

czteroosobowe Średnia dla obszaru 12,39% 65,64% 15,58% 6,39% 

  Liczebność 97 514 122 50 

pięcioosobowe Średnia dla obszaru 9,37% 62,54% 23,56% 4,53% 

  Liczebność 31 207 78 15 

sześcioosobowe Średnia dla obszaru 11,11% 49,07% 37,04% 2,78% 

  Liczebność 12 53 40 3 

siedmioosobowe Średnia dla obszaru 36,00% 40,00% 24,00% 0 

  Liczebność 9 10 6 0 

ośmioosobowe Średnia dla obszaru 14,29% 42,86% 42,86% 0 

  Liczebność 1 3 3 0 

dziewięcioosobowe Średnia dla obszaru 0,00% 50,00% 50,00% 0 

  Liczebność 0 1 1 0 

jedenastoosobowe Średnia dla obszaru 100,00% 0 0 0 

  Liczebność 1 0 0 0 

trudno powiedzieć Średnia dla obszaru 0,00% 100,00% 0 0 

  Liczebność 0 1 0 0 

brak odpowiedzi Średnia dla obszaru 5,66% 86,79% 5,66% 1,89% 

  Liczebność 3 46 3 1 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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Ze względu na niską liczność respondentów w kategoriach gospodarstw domowych 

zamieszkiwanych przez 7 lub więcej osób, kategorie te prezentowane są wyłącznie w 

tabeli zbiorczej.  

Tabela 319 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług medycznych dla osób 
mieszkających w ponad sześcioosobowych gospodarstwach domowych 

wielkość gospodarstwa domowego 

  dopuszczalne naganne normalne 
trudno 

powiedzieć  

 siedmioosobowe Liczebność 9 10 6 0 

 ośmioosobowe Liczebność 1 3 3 0 

 dziewięcioosobowe Liczebność 0 1 1 0 

 trudno powiedzieć Liczebność 0 1 0 0 

 brak odpowiedzi Liczebność 4 46 3 1 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 320 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie 
dla osób mieszkających w jednoosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 1 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 6,67% 93,33% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Koluszki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Kutno 5,56% 88,89% 5,56% 0,00% 

Łask 14,29% 57,14% 14,29% 14,29% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 38,36% 46,58% 9,59% 5,48% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 18,18% 54,55% 27,27% 0,00% 

Wieluń 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Zgierz 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 6,25% 68,75% 25,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 9,09% 81,82% 0,00% 9,09% 

Średnia dla obszaru 18,92% 66,67% 11,26% 3,15% 

Źródło: badanie CATI, n=222  
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Tabela 321 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępsitwie 
dla osób mieszkających w dwuosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 2 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 92,86% 3,57% 3,57% 

Brzeziny 11,11% 88,89% 0,00% 0,00% 

Głowno 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 

Koluszki 8,70% 86,96% 4,35% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 42,86% 21,43% 28,57% 7,14% 

Kutno 10,17% 81,36% 5,08% 3,39% 

Łask 5,56% 61,11% 33,33% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Łódź 19,82% 63,59% 14,29% 2,30% 

Opoczno 6,25% 68,75% 0,00% 25,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 14,81% 85,19% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 13,33% 73,33% 3,33% 10,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Sieradz 9,09% 81,82% 0,00% 9,09% 

Skierniewice 20,37% 59,26% 12,96% 7,41% 

Tomaszów Mazowiecki 18,52% 81,48% 0,00% 0,00% 

Wieluń 7,69% 92,31% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 28,95% 39,47% 28,95% 2,63% 

Zgierz 4,55% 90,91% 0,00% 4,55% 

Grupa miast 5-10 tys. 8,11% 81,08% 5,41% 5,41% 

Grupa miast od 0-5 tys. 16,13% 77,42% 3,23% 3,23% 

Średnia dla obszaru 15,20% 70,93% 10,13% 3,73% 

Źródło: badanie CATI, n=750 

Tabela 322 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie 
dla osób mieszkających w trzyosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 12,50% 87,50% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 8,82% 82,35% 2,94% 5,88% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 33,33% 0,00% 22,22% 44,44% 

Koluszki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 43,75% 18,75% 31,25% 6,25% 

Kutno 7,14% 87,50% 1,79% 3,57% 

Łask 9,09% 18,18% 45,45% 27,27% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 3 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Łódź 15,64% 70,14% 11,85% 2,37% 

Opoczno 0,00% 81,25% 0,00% 18,75% 

Ozorków 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Pabianice 17,86% 60,71% 14,29% 7,14% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 94,59% 5,41% 0,00% 

Radomsko 21,54% 64,62% 9,23% 4,62% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 26,67% 73,33% 0,00% 

Sieradz 11,11% 83,33% 5,56% 0,00% 

Skierniewice 14,06% 68,75% 9,38% 7,81% 

Tomaszów Mazowiecki 20,00% 55,00% 5,00% 20,00% 

Wieluń 16,00% 84,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 12,50% 40,00% 40,00% 7,50% 

Zgierz 8,70% 73,91% 4,35% 13,04% 

Grupa miast 5-10 tys. 11,11% 75,56% 8,89% 4,44% 

Grupa miast od 0-5 tys. 9,68% 64,52% 9,68% 16,13% 

Średnia dla obszaru 13,10% 69,65% 11,51% 5,75% 

Źródło: badanie CATI, n=817 

Tabela 323 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie 
dla osób mieszkających w czteroosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 6,12% 77,55% 6,12% 10,20% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 30,77% 0,00% 61,54% 7,69% 

Koluszki 55,56% 44,44% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 20,00% 53,33% 20,00% 6,67% 

Kutno 2,86% 77,14% 5,71% 14,29% 

Łask 22,22% 44,44% 22,22% 11,11% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 15,00% 75,00% 10,00% 0,00% 

Łódź 19,48% 59,74% 18,18% 2,60% 

Opoczno 0,00% 81,82% 0,00% 18,18% 

Ozorków 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Pabianice 8,51% 82,98% 6,38% 2,13% 

Piotrków Trybunalski 1,37% 83,56% 13,70% 1,37% 

Radomsko 15,00% 65,00% 12,50% 7,50% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 27,27% 72,73% 0,00% 

Sieradz 33,33% 55,56% 11,11% 0,00% 

Skierniewice 11,11% 72,22% 12,96% 3,70% 

Tomaszów Mazowiecki 6,25% 64,58% 20,83% 8,33% 

Wieluń 8,11% 86,49% 5,41% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 4 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć 

Zduńska Wola 28,13% 40,63% 28,13% 3,13% 

Zgierz 5,45% 54,55% 25,45% 14,55% 

Grupa miast 5-10 tys. 13,64% 63,64% 4,55% 18,18% 

Grupa miast od 0-5 tys. 7,69% 53,85% 11,54% 26,92% 

Średnia dla obszaru 12,39% 65,64% 15,58% 6,39% 

Źródło: badanie CATI, n=783 

Tabela 324 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie 
dla osób mieszkających w pięcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 5 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 55,00% 35,00% 10,00% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Koluszki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 

Łask 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 18,75% 51,25% 26,25% 3,75% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 8,00% 64,00% 24,00% 4,00% 

Piotrków Trybunalski 6,00% 60,00% 30,00% 4,00% 

Radomsko 0,00% 87,50% 12,50% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Sieradz 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 18,18% 54,55% 27,27% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 60,71% 25,00% 14,29% 

Wieluń 13,33% 86,67% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 5,88% 64,71% 29,41% 0,00% 

Zgierz 0,00% 77,78% 22,22% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 22,22% 55,56% 0,00% 22,22% 

Średnia dla obszaru 9,37% 62,54% 23,56% 4,53% 

Źródło: badanie CATI, n=331 

Tabela 325 Poziom akceptacji lub jej brak dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie 
dla osób mieszkających w sześcioosobowych gospodarstwach domowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego 
[%] 

liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 
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liczba osób w gospodarstwie domowym - 6 

 dopuszczalne naganne normalne trudno powiedzieć  

Koluszki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Kutno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 20,69% 31,03% 41,38% 6,90% 

Pabianice 0,00% 44,44% 55,56% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Skierniewice 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 

Wieluń 12,50% 75,00% 12,50% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 11,11% 49,07% 37,04% 2,78% 

Źródło: badanie CATI, n=108 
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II 4.2.3 Jak utrzymywanie kontaktu z sąsiadami wpływa na akceptację 

wykorzystywania znajomości wśród respondentów?  

W celu znalezienia pracy 

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu znalezienia pracy, zależnie od częstości 

utrzymywania kontaktów z sąsiadami 

W każdej z badanych kategorii respondentów pod kątem jakości kontaktów 

z sąsiadami, odsetek osób dopuszczających wykorzystywanie znajomości i kontaktów 

w celu pomocy w znalezieniu pracy, stanowi najliczniejszą grupę respondentów. 

Wśród osób utrzymujących kontakty z sąsiadami na poziomie krótkich rozmów 

i przypadkowych spotkań, odsetek ten wynosi niemal 60% ogółu respondentów. 

Jednocześnie niemal co 4-ta osoba z tej grupy uznaje tego typu praktyki za normalne. 

Wyższy odsetek w tym zakresie odnotowano w każdej z pozostałych grup.  

Tabela 326 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu 
pracy zależnie od natężenia kontaktów z sąsiadami [%] 

natężenie kontaktów z sąsiadami 

deklarowany poziom akceptacji lub jej braku dla 
wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy 

normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

wizyty w domu, wspólne 
spędzanie wolnego czasu, 
wzajemne pomaganie sobie 

Średnia dla obszaru 38,03% 42,02% 19,68% 0,27% 

Liczebność 143 158 74 1 

krótkie rozmowy w trakcie 
przypadkowego spotkania, 
czasami drobna pomoc 

Średnia dla obszaru 26,23% 58,33% 13,70% 1,73% 

Liczebność 425 945 222 28 

mówimy sobie „dzień dobry” 
Średnia dla obszaru 33,17% 44,55% 18,81% 3,47% 

Liczebność 201 270 114 21 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 327 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
kontakty z sąsiadami ograniczają się do przypadkowych spotkań i drobnej pomocy w miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 5,88% 94,12% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 74,78% 10,43% 14,78% 0,00% 

Brzeziny 58,33% 16,67% 25,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 59,26% 14,81% 25,93% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 37,93% 44,83% 13,79% 3,45% 

Kutno 35,00% 46,25% 16,25% 2,50% 

Łask 57,14% 25,00% 17,86% 0,00% 

Łęczyca 30,77% 7,69% 53,85% 7,69% 

Łowicz 61,11% 0,00% 38,89% 0,00% 

Łódź 47,12% 37,18% 12,50% 3,21% 

Opoczno 38,10% 52,38% 0,00% 9,52% 
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krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Ozorków 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 

Pabianice 75,00% 13,00% 10,00% 2,00% 

Piotrków Trybunalski 74,36% 15,38% 10,26% 0,00% 

Radomsko 53,85% 10,26% 25,64% 10,26% 

Rawa Mazowiecka 27,27% 72,73% 0,00% 0,00% 

Sieradz 52,38% 42,86% 4,76% 0,00% 

Skierniewice 67,19% 12,50% 19,53% 0,78% 

Tomaszów Mazowiecki 55,43% 44,57% 0,00% 0,00% 

Wieluń 80,00% 12,00% 8,00% 0,00% 

Zduńska Wola 50,00% 43,10% 6,90% 0,00% 

Zgierz 71,26% 12,64% 16,09% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 53,33% 34,67% 12,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 46,15% 27,69% 24,62% 1,54% 

Średnia dla regionu 58,33% 26,23% 13,70% 1,73% 

Źródło: badanie CATI, n=1620 

Tabela 328 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
kontakty z sąsiadami ograniczają się do mówienia „dzień dobry” w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

mówimy sobie dzień dobry" 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Kutno 25,71% 45,71% 25,71% 0,00% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 0,00% 1,35% 

Łowicz 79,31% 0,00% 20,69% 14,29% 

Łódź 42,41% 33,51% 19,90% 0,00% 

Opoczno 45,83% 29,17% 0,00% 1,39% 

Ozorków 14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 

Pabianice 47,06% 23,53% 23,53% 9,68% 

Piotrków Trybunalski 16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 

Radomsko 37,14% 25,71% 31,43% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 13,04% 86,96% 0,00% 1,61% 

Sieradz 64,29% 28,57% 7,14% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 23,81% 26,19% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 35,71% 64,29% 0,00% 1,54% 

Wieluń 78,57% 9,52% 11,90% 0,00% 

Zduńska Wola 55,56% 38,89% 5,56% 0,00% 

Zgierz 42,86% 42,86% 14,29% 3,85% 

Grupa miast 5-10 tys. 28,57% 42,86% 28,57% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 22,73% 22,73% 0,00% 

Średnia dla regiony 44,55% 33,17% 18,81% 1,44% 

Źródło: badanie CATI, n=606  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

359 

Tabela 329 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób które 
z sąsiadami spotykają się często w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

wizyty w domu, wspólne spędzanie wolnego czasu, wzajemne pomaganie sobie 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 

Brzeziny 58,33% 16,67% 25,00% 0,00% 

Koluszki 58,33% 8,33% 33,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 34,88% 32,56% 32,56% 0,00% 

Łask 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Łowicz 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Łódź 45,26% 47,37% 7,37% 0,00% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 44,44% 22,22% 0,00% 

Radomsko 42,86% 28,57% 14,29% 14,29% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 81,82% 9,09% 9,09% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 7,69% 84,62% 7,69% 0,00% 

Wieluń 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Zduńska Wola 59,09% 36,36% 4,55% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 45,00% 35,00% 20,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 69,23% 15,38% 15,38% 0,00% 

Średnia dla regionu 42,13% 38,13% 19,73% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=375 
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W celu załatwienia spraw urzędowych 

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, zależnie od 

częstości utrzymywania kontaktów z sąsiadami 

Wśród badanych osób, stosunkowo najwyższym współczynnikiem określającym 

skłonność do wykorzystywania kontaktów i znajomości w celu załatwiania spraw 

urzędowych cechują się osoby, które mają najsłabszy kontakt z sąsiadami. Zaledwie 

co 5. z tej grupy respondentów uważa ten proceder za naganny, podczas gdy 

analogiczny odsetek w grupie osób o najbardziej zażyłych kontaktach z sąsiadami 

wynosi 33,51, a w grupie o umiarkowanej zażyłości kontaktów jest on dwukrotnie 

wyższy (41,30%). Jednocześnie około 30% respondentów w grupach o najbardziej 

zażyłych i najsłabszych kontaktach z otoczeniem uważa wykorzystywanie kontaktów 

za normalne.  

Tabela 330 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w załatwieniu 
spraw urzędowych zależnie od natężenia kontaktów z sąsiadami [%] 

natężenie kontaktów z sąsiadami 

  normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

wizyty w domu, wspólne 
spędzanie wolnego czasu, 
wzajemne pomaganie sobie 

Średnia dla 
obszaru 

30,05% 35,90% 33,51% 0,53% 

Liczebność 113 135 126 2 

krótkie rozmowy w trakcie 
przypadkowego spotkania, 
czasami drobna pomoc 

Średnia dla 
obszaru 

21,17% 35,49% 41,30% 2,04% 

Liczebność 343 575 669 33 

mówimy sobie „dzień dobry” 

Średnia dla 
obszaru 

29,70% 46,37% 20,13% 3,80% 

Liczebność 180 281 122 23 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 331 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych, dla 
osób których kontakty z sąsiadami ograniczają się do przypadkowych spotkań i drobnej pomocy w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 5,56% 88,89% 0,00% 5,56% 

Bełchatów 24,56% 10,53% 64,91% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Głowno 89,47% 0,00% 10,53% 0,00% 

Koluszki 36,59% 34,15% 26,83% 2,44% 

Konstantynów Łódzki 62,50% 6,25% 31,25% 0,00% 

Kutno 67,11% 17,11% 15,79% 0,00% 

Łask 47,22% 47,22% 5,56% 0,00% 

Łęczyca 19,05% 42,86% 38,10% 0,00% 

Łowicz 33,33% 3,33% 26,67% 36,67% 

Łódź 35,64% 32,01% 31,68% 0,66% 
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krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Opoczno 84,21% 15,79% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 14,29% 57,14% 28,57% 

Pabianice 11,22% 13,27% 75,51% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 5,45% 14,55% 74,55% 5,45% 

Radomsko 55,07% 14,49% 30,43% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 36,36% 63,64% 0,00% 0,00% 

Sieradz 52,17% 34,78% 4,35% 8,70% 

Skierniewice 61,42% 12,60% 25,20% 0,79% 

Tomaszów Mazowiecki 24,18% 24,18% 51,65% 0,00% 

Wieluń 10,00% 12,00% 78,00% 0,00% 

Zduńska Wola 43,10% 37,93% 18,97% 0,00% 

Zgierz 13,33% 9,17% 50,00% 27,50% 

Grupa miast 5-10 tys. 67,69% 4,62% 21,54% 6,15% 

Grupa miast od 0-5 tys. 43,75% 26,56% 29,69% 0,00% 

Średnia dla regiony 36,23% 21,61% 42,16% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=1653 

Tabela 332 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych, dla 
osób których kontakty z sąsiadami ograniczają się do mówienia „dzień dobry” w miastach i grupach miast woj. łódzkiego [%] 

mówimy sobie dzień dobry 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 12,50% 87,50% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 58,33% 25,00% 0,00% 

Kutno 60,00% 17,14% 20,00% 2,86% 

Łask 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Łowicz 48,28% 10,34% 41,38% 0,00% 

Łódź 45,55% 34,03% 15,71% 4,71% 

Opoczno 70,83% 0,00% 0,00% 29,17% 

Ozorków 28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 

Pabianice 35,29% 17,65% 41,18% 5,88% 

Piotrków Trybunalski 16,67% 44,44% 38,89% 0,00% 

Radomsko 42,86% 22,86% 28,57% 5,71% 

Rawa Mazowiecka 17,39% 82,61% 0,00% 0,00% 

Sieradz 78,57% 21,43% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 45,24% 26,19% 26,19% 2,38% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 66,67% 7,14% 26,19% 0,00% 

Zduńska Wola 44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 

Zgierz 28,57% 42,86% 28,57% 0,00% 
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mówimy sobie dzień dobry 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Grupa miast 5-10 tys. 42,86% 28,57% 28,57% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 22,73% 27,27% 0,00% 

Średnia dla regiony 46,37% 29,70% 20,13% 3,80% 

Źródło: badanie CATI, n=606 

Tabela 333 Odsetek respondentów wg stopnia wykorzystywanie znajomości w załatwieniu spraw urzędowych, dla osób które 
z sąsiadami spotykają się często w miastach i grupach miast województwa łódzkiego 

wizyty w domu, wspólne spędzanie wolnego czasu, wzajemne pomaganie sobie 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 12,50% 37,50% 0,00% 

Brzeziny 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 

Koluszki 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 

Kutno 50,00% 36,00% 14,00% 0,00% 

Łask 16,67% 66,67% 0,00% 16,67% 

Łowicz 14,29% 0,00% 85,71% 0,00% 

Łódź 32,08% 39,62% 28,30% 0,00% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Pabianice 22,22% 0,00% 77,78% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 36,36% 63,64% 0,00% 

Radomsko 12,50% 18,75% 62,50% 6,25% 

Sieradz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 42,86% 4,76% 52,38% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 

Wieluń 14,29% 7,14% 78,57% 0,00% 

Zduńska Wola 54,55% 36,36% 9,09% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 33,33% 28,57% 38,10% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 53,33% 6,67% 40,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 55,93% 22,59% 18,70% 2,78% 

Źródło: badanie CATI, n=372 
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W celu ułatwienia dostępu do usług medycznych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług medycznych, 

zależnie od częstości utrzymywania kontaktów z sąsiadami 

Ponad 55% respondentów z grupy utrzymującej umiarkowane kontakty z sąsiadami, 

uważa wykorzystywanie kontaktów i znajomości w celu dostępu do usług medycznych 

za normalne. Współczynnik ten w pozostałych grupach, jest niższy i utrzymuje się 

na poziomie około 43%. Jednocześnie grupa osób o najbardziej zażyłych kontaktach 

z sąsiadami, najczęściej uważa tego typu praktyki za naganne - 26% wskazań. 

Nieznacznie rzadziej (22%) podobna opinia pojawia się wśród członków grupy 

ograniczających się do kontaktów z sąsiadami opierających się o kurtuazyjne zwroty.  

Tabela 334 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu 
dostępu do usług medycznych zależnie od natężenia kontaktów z sąsiadami [%] 

natężenie kontaktów z sąsiadami 

  normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

wizyty w domu, wspólne 
spędzanie wolnego czasu, 
wzajemne pomaganie sobie 

Średnia dla obszaru 42,29% 30,85% 26,60% 0,27% 

Liczebność 159 116 100 1 

krótkie rozmowy w trakcie 
przypadkowego spotkania, 
czasami drobna pomoc 

Średnia dla obszaru 55,93% 22,59% 18,70% 2,78% 

Liczebność 906 366 303 45 

mówimy sobie „dzień dobry” 
Średnia dla obszaru 43,73% 30,20% 22,11% 3,96% 

Liczebność 265 183 134 24 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 335 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu znajomości w uniknięciu 
kary przy wykroczeniu lub przestępstwie dla osób których kontakty z sąsiadami ograniczają się do przypadkowych spotkań i 
drobnej pomocy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 23,53% 76,47% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 61,74% 10,43% 26,96% 0,87% 

Brzeziny  33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Głowno 50,00% 40,91% 4,55% 4,55% 

Koluszki 51,85% 3,70% 44,44% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 37,93% 41,38% 17,24% 3,45% 

Kutno 58,75% 13,75% 22,50% 5,00% 

Łask 42,86% 46,43% 10,71% 0,00% 

Łęczyca 25,00% 0,00% 58,33% 16,67% 

Łowicz 52,63% 5,26% 42,11% 0,00% 

Łódź 50,00% 33,65% 13,14% 3,21% 

Opoczno 80,95% 4,76% 4,76% 9,52% 

Ozorków 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Pabianice 74,00% 13,00% 11,00% 2,00% 

Piotrków Trybunalski 69,23% 16,03% 14,74% 0,00% 

Radomsko 41,03% 11,54% 35,90% 11,54% 
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krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Rawa Mazowiecka 9,09% 63,64% 27,27% 0,00% 

Sieradz 52,38% 42,86% 4,76% 0,00% 

Skierniewice 54,69% 15,63% 25,00% 4,69% 

Tomaszów Mazowiecki 59,78% 39,13% 0,00% 1,09% 

Wieluń 76,00% 12,00% 12,00% 0,00% 

Zduńska Wola 39,66% 46,55% 13,79% 0,00% 

Zgierz 62,07% 14,94% 22,99% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 65,33% 14,67% 20,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 44,62% 16,92% 29,23% 9,23% 

Średnia dla regiony 55,93% 22,59% 18,70% 2,78% 

Źródło: badanie CATI, n=1620 

Tabela 336 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług 
medycznych, których kontakty z sąsiadami ograniczają się do mówienia „dzień dobry” w miastach i grupach miast woj. łódzkiego 

mówimy sobie dzień dobry 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 62,50% 25,00% 12,50% 0,00% 

Bełchatów 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 58,33% 25,00% 0,00% 

Kutno 48,57% 17,14% 28,57% 5,71% 

Łask 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Łęczyca 75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Łowicz 55,17% 6,90% 37,93% 0,00% 

Łódź 41,88% 36,13% 18,32% 3,66% 

Opoczno 70,83% 0,00% 0,00% 29,17% 

Ozorków 14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 

Pabianice 47,06% 23,53% 17,65% 11,76% 

Piotrków Trybunalski 27,78% 38,89% 33,33% 0,00% 

Radomsko 40,00% 22,86% 31,43% 5,71% 

Rawa Mazowiecka 21,74% 73,91% 4,35% 0,00% 

Sieradz 78,57% 14,29% 7,14% 0,00% 

Skierniewice 52,38% 30,95% 14,29% 2,38% 

Tomaszów Mazowiecki 35,71% 64,29% 0,00% 0,00% 

Wieluń 40,48% 9,52% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 38,89% 38,89% 22,22% 0,00% 

Zgierz 42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 42,86% 25,00% 32,14% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 45,45% 31,82% 18,18% 4,55% 

Średnia dla regiony 43,73% 30,20% 22,11% 3,96% 

Źródło: badanie CATI, n=606 
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Tabela 337 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług 
medycznych, dla osób które mają zażyłe stosunki z sąsiadami w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

wizyty w domu, wspólne spędzanie wolnego czasu, wzajemne pomaganie sobie 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 

Bełchatów 55,56% 11,11% 33,33% 0,00% 

Brzeziny 33,33% 8,33% 58,33% 0,00% 

Koluszki 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 38,37% 17,44% 43,02% 1,16% 

Łask 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 48,42% 42,11% 9,47% 0,00% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 44,44% 22,22% 0,00% 

Radomsko 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 36,36% 27,27% 36,36% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 46,15% 53,85% 0,00% 0,00% 

Wieluń 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Zduńska Wola 45,45% 36,36% 18,18% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 40,00% 45,00% 15,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 61,54% 15,38% 23,08% 0,00% 

Średnia dla regionu 42,29% 30,85% 26,60% 0,27% 

Źródło: badanie CATI, n=376 
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W celu uniknięcia kary przy wykroczeniu lub przestępstwie  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary przy wykroczeniu lub 

przestępstwie, zależnie od częstości utrzymywania kontaktów z sąsiadami 

W każdej z badanych grup, wykorzystywanie kontaktów i znajomości w celu uniknięcia 

kary za popełnione wykroczenie lub przestępstwo uznawane jest najczęściej 

za naganne. Jednakże poszczególne grupy różnią się dość znacznie w tym zakresie. 

Odsetek osób uznających tego typu zachowania za naganne w grupach 

o umiarkowanych i zażyłych kontaktach z sąsiadami, oscyluje w okolicach 3/4 

respondentów. Natomiast w grupie o najsłabszych kontaktach z otoczeniem, liczność 

tej grupy wynosi niespełna 2/3 ogółu badanych. Grupa ta także częściej uznaje tego 

typu proceder za normalny - 16,67% wskazań.  

Tabela 338 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu 
kary przy wykroczeniu lub przestępstwie zależnie od natężenia kontaktów z sąsiadami [%] 

natężenia kontaktów z sąsiadami 

  normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

wizyty w domu, wspólne 
spędzanie wolnego czasu, 
wzajemne pomaganie sobie 

Średnia dla obszaru 9,31% 15,43% 73,67% 1,60% 

Liczebność 35 58 277 6 

krótkie rozmowy w trakcie 
przypadkowego spotkania, 
czasami drobna pomoc 

Średnia dla obszaru 10,00% 9,75% 74,69% 5,56% 

Liczebność 162 158 1210 90 

mówimy sobie „dzień dobry” 
Średnia dla obszaru 16,67% 17,33% 62,54% 3,47% 

Liczebność 101 105 379 21 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 339 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu znajomości w uniknięciu 
kary przy wykroczeniu lub przestępstwie dla osób których kontakty z sąsiadami ograniczają się do przypadkowych spotkań 
i drobnej pomocy w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć  

Aleksandrów Łódzki 5,88% 0,00% 94,12% 0,00% 

Bełchatów 4,35% 6,09% 83,48% 6,09% 

Brzeziny 8,33% 0,00% 91,67% 0,00% 

Głowno 27,27% 45,45% 0,00% 27,27% 

Koluszki 7,41% 3,70% 88,89% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 31,03% 27,59% 31,03% 10,34% 

Kutno 11,25% 2,50% 81,25% 5,00% 

Łask 14,29% 17,86% 53,57% 14,29% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 5,26% 0,00% 94,74% 0,00% 

Łódź 17,95% 11,22% 67,95% 2,88% 

Opoczno 0,00% 0,00% 80,95% 19,05% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 7,00% 8,00% 83,00% 2,00% 

Piotrków Trybunalski 1,28% 10,26% 87,18% 1,28% 

Radomsko 14,10% 8,97% 67,95% 8,97% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 63,64% 36,36% 0,00% 
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krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć  

Sieradz 4,76% 9,52% 80,95% 4,76% 

Skierniewice 7,81% 10,16% 75,78% 6,25% 

Tomaszów Mazowiecki 6,52% 7,61% 75,00% 10,87% 

Wieluń 4,00% 0,00% 96,00% 0,00% 

Zduńska Wola 18,97% 32,76% 44,83% 3,45% 

Zgierz 4,60% 6,90% 81,61% 6,90% 

Grupa miast 5-10 tys. 6,67% 8,00% 77,33% 8,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 7,69% 4,62% 73,85% 13,85% 

Średnia dla regionu 9,75% 10,00% 74,69% 5,56% 

Źródło: badanie CATI, n=1620 

Tabela 340 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu znajomości w uniknięciu 
kary przy wykroczeniu lub przestępstwie dla osób których kontakty z sąsiadami ograniczają się do mówienia „dzień dobry” 
w miastach i grupach miast woj. lódzkiego [%] 

mówimy sobie „dzień dobry” 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 16,67% 0,00% 83,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 8,57% 5,71% 80,00% 5,71% 

Łask 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 20,69% 6,90% 72,41% 0,00% 

Łódź 17,28% 19,37% 60,21% 3,14% 

Opoczno 4,17% 0,00% 75,00% 20,83% 

Ozorków 71,43% 0,00% 28,57% 0,00% 

Pabianice 0,00% 11,76% 76,47% 11,76% 

Piotrków Trybunalski 5,56% 0,00% 94,44% 0,00% 

Radomsko 11,43% 14,29% 68,57% 5,71% 

Rawa Mazowiecka 4,35% 73,91% 21,74% 0,00% 

Sieradz 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 

Skierniewice 33,33% 23,81% 40,48% 2,38% 

Tomaszów Mazowiecki 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Wieluń 21,43% 2,38% 76,19% 0,00% 

Zduńska Wola 22,22% 16,67% 55,56% 5,56% 

Zgierz 14,29% 42,86% 42,86% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 10,71% 14,29% 75,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 27,27% 9,09% 59,09% 4,55% 

Średnia dla regiony 17,33% 16,67% 62,54% 3,47% 

Źródło: badanie CATI, n=606 

Tabela 341 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu znajomości w uniknięciu 
kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, dla osób które mają zażyłe stosunki z sąsiadami w miastach i grupach miast 
województwa 

wizyty w domu, wspólne spędzanie wolnego czasu, wzajemne pomaganie sobie 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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wizyty w domu, wspólne spędzanie wolnego czasu, wzajemne pomaganie sobie 

 dopuszczalne normalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Brzeziny 8,33% 0,00% 91,67% 0,00% 

Koluszki 8,33% 0,00% 91,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 66,67% 13,33% 20,00% 0,00% 

Kutno 2,33% 3,49% 93,02% 1,16% 

Łask 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 24,21% 14,74% 60,00% 1,05% 

Opoczno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 11,11% 11,11% 77,78% 0,00% 

Radomsko 42,86% 14,29% 42,86% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 27,27% 9,09% 63,64% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 7,69% 84,62% 7,69% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 22,73% 36,36% 40,91% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,00% 10,00% 80,00% 5,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 23,08% 0,00% 61,54% 15,38% 

Średnia dla regiony 15,43% 9,31% 73,67% 1,60% 

Źródło: badanie CATI, n=376 
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II 4.2.4 Jak utrzymywanie kontaktu z rodziną wpływa na akceptację 

wykorzystywania znajomości wśród respondentów?  

W celu znalezienia pracy 

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu znalezienia pracy, zależnie od intensywności 

utrzymywania kontaktów z członkami rodziny 

Wśród ogółu badanych przeważa opinia, że wykorzystywanie kontaktów i znajomości 

w celu załatwienia pracy, jest procederem dopuszczalnym. Tego zdania jest ponad 

połowa osób spotykających się z członkami rodziny kilka razy do roku lub rzadziej, raz 

na kilka lat. Podobna opinia występuje u około 45% osób, posiadających bardzo częste 

kontakty z rodziną. Jednocześnie, co 3. osoba z tej grupy uważa takie zachowanie 

za normalne.  

Tabela 342 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu 
pracy zależnie od natężenia kontaktów z osobami z rodziny(nie domownikami) [%] 

natężenia kontaktów z sąsiadami 

deklarowany poziom akceptacji wykorzystywania 
znajomości w celu znalezieniu pracy 

normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

spotykamy się często, bez 
szczególnych okazji 

Liczebność 431 582 221 38 

Średnia dla obszaru 33,88% 45,75% 17,37% 2,99% 

spotykamy się kilka razy w roku, 
najczęściej z okazji świąt i 
uroczystości rodzinnych 

Liczebność 394 748 154 19 

Średnia dla obszaru 29,96% 56,88% 11,71% 1,44% 

spotykamy się raz na kilka lat 
przy okazji najważniejszych 
uroczystości rodzinnych 

Liczebność 96 200 69 3 

Średnia dla obszaru 26,09% 54,35% 18,75% 0,82% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 343 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób które 
posiadają zażyłe stosunki z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się często, bez szczególnych okazji 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 66,67% 9,52% 23,81% 0,00% 

Brzeziny 62,50% 25,00% 12,50% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 68,18% 0,00% 31,82% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 15,79% 68,42% 10,53% 5,26% 

Kutno 33,61% 35,25% 28,69% 2,46% 

Łask 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 

Łęczyca 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 

Łowicz 41,67% 8,33% 50,00% 0,00% 

Łódź 41,03% 41,03% 12,18% 5,77% 

Opoczno 38,46% 38,46% 0,00% 23,08% 

Ozorków 50,00% 37,50% 12,50% 0,00% 
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spotykamy się często, bez szczególnych okazji 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Pabianice 62,71% 16,95% 16,95% 3,39% 

Piotrków Trybunalski 52,04% 29,59% 18,37% 0,00% 

Radomsko 35,09% 12,28% 43,86% 8,77% 

Rawa Mazowiecka 22,22% 74,07% 3,70% 0,00% 

Sieradz 33,33% 57,14% 9,52% 0,00% 

Skierniewice 62,50% 12,50% 25,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 52,27% 47,73% 0,00% 0,00% 

Wieluń 62,86% 20,00% 17,14% 0,00% 

Zduńska Wola 41,82% 50,91% 7,27% 0,00% 

Zgierz 73,81% 14,29% 11,90% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 38,00% 40,00% 22,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 45,83% 20,83% 33,33% 0,00% 

Średnia dla regiony 45,75% 33,88% 17,37% 2,99% 

Źródło: badanie CATI, n=1272 

Tabela 344 [%] Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób 
które posiadają sporadyczne stosunki z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się kilka razy w roku, najczęściej z okazji świąt i uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 72,88% 20,34% 6,78% 0,00% 

Brzeziny 53,85% 23,08% 23,08% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 56,58% 32,89% 10,53% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 59,62% 30,77% 5,77% 3,85% 

Koluszki 59,38% 12,50% 28,13% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 

Kutno 28,79% 53,03% 18,18% 0,00% 

Łask 63,33% 23,33% 13,33% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 90,00% 0,00% 10,00% 0,00% 

Łódź 47,64% 37,84% 13,18% 1,35% 

Opoczno 47,62% 38,10% 0,00% 14,29% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 66,67% 20,83% 11,11% 1,39% 

Piotrków Trybunalski 73,53% 23,53% 2,94% 0,00% 

Radomsko 58,06% 12,90% 19,35% 9,68% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 64,00% 28,00% 8,00% 0,00% 

Skierniewice 68,55% 14,52% 15,32% 1,61% 

Tomaszów Mazowiecki 32,50% 67,50% 0,00% 0,00% 

Wieluń 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 44,62% 46,15% 7,69% 1,54% 

Zgierz 57,33% 21,33% 21,33% 0,00% 

Średnia dla regionu 56,88% 29,96% 11,71% 1,44% 

Źródło: badanie CATI, n= 1315 
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Tabela 345 [%]Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób 
których stosunki z rodziną ograniczają sie do spotkań raz na kilka lat w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się raz na kilka lat przy okazji najważniejszych uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 72,88% 20,34% 6,78% 0,00% 

Brzeziny 53,85% 23,08% 23,08% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 59,38% 12,50% 28,13% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 

Kutno 28,79% 53,03% 18,18% 0,00% 

Łask 63,33% 23,33% 13,33% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 90,00% 0,00% 10,00% 0,00% 

Łódź 47,64% 37,84% 13,18% 1,35% 

Opoczno 47,62% 38,10% 0,00% 14,29% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 66,67% 20,83% 11,11% 1,39% 

Piotrków Trybunalski 73,53% 23,53% 2,94% 0,00% 

Radomsko 58,06% 12,90% 19,35% 9,68% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 64,00% 28,00% 8,00% 0,00% 

Skierniewice 68,55% 14,52% 15,32% 1,61% 

Tomaszów Mazowiecki 32,50% 67,50% 0,00% 0,00% 

Wieluń 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 44,62% 46,15% 7,69% 1,54% 

Zgierz 57,33% 21,33% 21,33% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 56,58% 32,89% 10,53% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 59,62% 30,77% 5,77% 3,85% 

Średnia dla regionu 56,88% 29,96% 11,71% 1,44% 

Źródło: badanie CATI, n= 368 
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W celu załatwienia spraw urzędowych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, zależnie od 

intensywności utrzymywania kontaktów z członkami rodziny 

Blisko 40% respondentów mających częste kontakty z rodziną, uważa 

wykorzystywanie znajomości w celach załatwiania spraw urzędowych za naganne. 

Niemal 1/3 z tej grupy uważa takie zachowanie za dopuszczalne a 1/4 za normalne. 

W grupie osób o najrzadszych kontaktach z rodziną, na podobnym poziomie znajduje 

się jedynie liczba wskazań osób, uznających tą formę brudnego kapitału za normalną. 

Grupa ta częściej niż pozostałe uważa ją za dopuszczalną (50%) i stosunkowo 

najrzadziej za naganną (20%).  

Tabela 346 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu 
spraw urzędowych zależnie od natężenia kontaktów z osobami z rodziny (nie domownikami) [%] 

natężenia kontaktów z sąsiadami 

deklarowany poziom akceptacji wykorzystywania 
znajomości w celu w celu załatwienia spraw urzędowych 

normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

spotykamy się często, bez 
szczególnych okazji 

Liczebność 332 398 503 39 

Średnia dla obszaru 26,10% 31,29% 39,54% 3,07% 

spotykamy się kilka razy w roku, 
najczęściej z okazji świąt i 
uroczystości rodzinnych 

Liczebność 345 546 399 25 

Średnia dla obszaru 26,24% 41,52% 30,34% 1,90% 

spotykamy się raz na kilka lat 
przy okazji najważniejszych 
uroczystości rodzinnych 

Liczebność 101 184 77 6 

Średnia dla obszaru 27,45% 50,00% 20,92% 1,63% 

Źródło: badanie CATI, n= 3100 

Tabela 347 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych, dla 
osób które posiadają zażyłe stosunki z z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się często, bez szczególnych okazji 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 19,05% 8,33% 72,62% 0,00% 

Brzeziny 37,50% 12,50% 50,00% 0,00% 

Głowno 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 

Koluszki 45,45% 0,00% 54,55% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 15,79% 63,16% 15,79% 5,26% 

Kutno 44,26% 17,21% 37,70% 0,82% 

Łask 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 16,67% 0,00% 66,67% 16,67% 

Łowicz 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 

Łódź 37,50% 32,69% 24,04% 5,77% 

Opoczno 57,69% 15,38% 0,00% 26,92% 

Ozorków 37,50% 25,00% 37,50% 0,00% 

Pabianice 11,86% 16,95% 67,80% 3,39% 
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spotykamy się często, bez szczególnych okazji 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Piotrków Trybunalski 8,16% 28,57% 63,27% 0,00% 

Radomsko 33,33% 8,77% 49,12% 8,77% 

Rawa Mazowiecka 22,22% 70,37% 7,41% 0,00% 

Sieradz 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Skierniewice 54,17% 16,67% 29,17% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 28,41% 20,45% 50,00% 1,14% 

Wieluń 17,14% 17,14% 65,71% 0,00% 

Zduńska Wola 38,18% 41,82% 20,00% 0,00% 

Zgierz 19,05% 14,29% 66,67% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 34,00% 30,00% 36,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 41,67% 16,67% 37,50% 4,17% 

Średnia dla regionu 31,29% 26,10% 39,54% 3,07% 

Źródło: badanie CATI, n= 1272 

Tabela 348 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych, dla 
osób które posiadają sporadyczne stosunki z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się kilka razy w roku, najczęściej z okazji świąt i uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 38,98% 22,03% 38,98% 0,00% 

Brzeziny 53,85% 7,69% 38,46% 0,00% 

Głowno 81,25% 12,50% 6,25% 0,00% 

Koluszki 62,50% 0,00% 37,50% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 65,00% 10,00% 0,00% 

Kutno 53,03% 24,24% 22,73% 0,00% 

Łask 53,33% 40,00% 6,67% 0,00% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 70,00% 5,00% 25,00% 0,00% 

Łódź 37,16% 36,15% 24,66% 2,03% 

Opoczno 80,95% 0,00% 0,00% 19,05% 

Ozorków 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 13,89% 19,44% 65,28% 1,39% 

Piotrków Trybunalski 5,88% 23,53% 70,59% 0,00% 

Radomsko 53,23% 16,13% 20,97% 9,68% 

Rawa Mazowiecka 11,11% 88,89% 0,00% 0,00% 

Sieradz 68,00% 32,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 62,90% 13,71% 20,16% 3,23% 

Tomaszów Mazowiecki 25,00% 55,00% 20,00% 0,00% 

Wieluń 13,33% 10,00% 76,67% 0,00% 

Zduńska Wola 44,62% 41,54% 12,31% 1,54% 

Zgierz 20,00% 21,33% 58,67% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 65,79% 22,37% 11,84% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 57,69% 21,15% 15,38% 5,77% 

Średnia dla regionu 41,52% 26,24% 30,34% 1,90% 

Źródło: badanie CATI, n= 1315 
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Tabela 349 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych, dla 
osób których stosunki z rodziną ograniczają sie do spotkań raz na kilka lat w miastach i grupach miast województwa łódzkiego 
[%] 

spotykamy się raz na kilka lat przy okazji najważniejszych uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 12,50% 0,00% 75,00% 12,50% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 60,00% 30,00% 0,00% 10,00% 

Koluszki 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 46,67% 46,67% 6,67% 0,00% 

Kutno 64,71% 35,29% 0,00% 0,00% 

Łask 72,73% 18,18% 0,00% 9,09% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 88,89% 11,11% 0,00% 0,00% 

Łódź 38,94% 29,20% 30,97% 0,88% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 

Radomsko 59,09% 31,82% 0,00% 9,09% 

Rawa Mazowiecka 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 67,50% 32,50% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 14,29% 0,00% 85,71% 0,00% 

Wieluń 89,29% 10,71% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 53,03% 29,11% 16,14% 1,73% 

Źródło: badanie CATI, n= 347 
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W celu ułatwienia dostępu do usług medycznych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych, 

zależnie od intensywności utrzymywania kontaktów z członkami rodziny 

W zakresie ułatwiania dostępu do usług medycznych, zauważalny jest wzrost postaw 

akceptujących wykorzystywanie kontaktów i znajomości, wraz ze spadkiem 

częstotliwości kontaktów z rodziną (nie domownikami). Jednocześnie blisko 1/4 grupy 

osób cechujących się najsłabszymi kontaktami z rodziną, uważa tego typu działania 

za naganne. Jest to jednocześnie najwyższy odsetek wskazań w obrębie badanej 

kategorii.  

Tabela 350 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w ułatwianiu 
dostępu do usług medycznych zależnie od natężenia kontaktów z osobami z rodziny (nie domownikami) [%] 

natężenia kontaktów z sąsiadami 

deklarowany poziom akceptacji wykorzystywania 
znajomości w ułatwianiu dostępu do usług medycznych 

normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

spotykamy się często, bez 
szczególnych okazji 

Liczebność 336 614 288 39 

Średnia dla obszaru 26,42% 48,27% 22,64% 3,07% 

spotykamy się kilka razy w 
roku, najczęściej z okazji świąt 
i uroczystości rodzinnych 

Liczebność 371 697 206 25 

Średnia dla obszaru 28,21% 53,00% 15,67% 1,90% 

spotykamy się raz na kilka lat 
przy okazji najważniejszych 
uroczystości rodzinnych 

Liczebność 112 156 89 6 

Średnia dla obszaru 30,43% 42,39% 24,18% 1,63% 

Źródło: badanie CATI, n= 3100 

Tabela 351 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług 
medycznych, dla osób które posiadają zażyłe stosunki z z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się często, bez szczególnych okazji 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 30,00% 63,33% 6,67% 0,00% 

Bełchatów 57,14% 8,33% 34,52% 0,00% 

Brzeziny 12,50% 12,50% 75,00% 0,00% 

Głowno 50,00% 25,00% 12,50% 12,50% 

Koluszki 45,45% 0,00% 54,55% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 21,05% 57,89% 15,79% 5,26% 

Kutno 47,54% 11,48% 38,52% 2,46% 

Łask 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 

Łowicz 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Łódź 49,36% 34,94% 12,50% 3,21% 

Opoczno 65,38% 7,69% 3,85% 23,08% 

Ozorków 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Pabianice 57,63% 18,64% 18,64% 5,08% 

Piotrków Trybunalski 50,00% 28,57% 21,43% 0,00% 

Radomsko 35,09% 10,53% 50,88% 3,51% 
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spotykamy się często, bez szczególnych okazji 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Rawa Mazowiecka 14,81% 70,37% 14,81% 0,00% 

Sieradz 66,67% 23,81% 9,52% 0,00% 

Skierniewice 45,83% 16,67% 33,33% 4,17% 

Tomaszów Mazowiecki 60,23% 38,64% 0,00% 1,14% 

Wieluń 48,57% 20,00% 31,43% 0,00% 

Zduńska Wola 32,73% 47,27% 20,00% 0,00% 

Zgierz 64,29% 14,29% 21,43% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 44,00% 26,00% 30,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 52,08% 10,42% 31,25% 6,25% 

Średnia dla regiony 48% 26% 23% 3% 

Źródło: badanie CATI, n= 1272 

Tabela 352 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług 
medycznych, dla osób które posiadają sporadyczne stosunki z rodziną w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się kilka razy w roku, najczęściej z okazji świąt i uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Bełchatów 61,02% 23,73% 13,56% 1,69% 

Brzeziny 46,15% 7,69% 46,15% 0,00% 

Głowno 56,25% 37,50% 6,25% 0,00% 

Koluszki 43,75% 3,13% 53,13% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 35,00% 55,00% 10,00% 0,00% 

Kutno 46,97% 21,21% 25,76% 6,06% 

Łask 46,67% 40,00% 10,00% 3,33% 

Łęczyca 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Łódź 45,27% 38,51% 13,85% 2,36% 

Opoczno 76,19% 0,00% 0,00% 23,81% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 70,83% 19,44% 8,33% 1,39% 

Piotrków Trybunalski 69,61% 23,53% 6,86% 0,00% 

Radomsko 51,61% 14,52% 22,58% 11,29% 

Rawa Mazowiecka 11,11% 77,78% 11,11% 0,00% 

Sieradz 64,00% 32,00% 0,00% 4,00% 

Skierniewice 51,61% 20,16% 21,77% 6,45% 

Tomaszów Mazowiecki 32,50% 67,50% 0,00% 0,00% 

Wieluń 80,00% 13,33% 6,67% 0,00% 

Zduńska Wola 36,92% 46,15% 15,38% 1,54% 

Zgierz 49,33% 26,67% 21,33% 2,67% 

Grupa miast 5-10 tys. 67,11% 18,42% 14,47% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 28,85% 15,38% 5,77% 

Średnia dla regiony 53,00% 28,21% 15,67% 3,12% 

Źródło: badanie CATI, n= 1315  
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Tabela 353 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w ułatwianiu dostępu do usług 
medycznych, dla osób których stosunki z rodziną ograniczają sie do spotkań raz na kilka lat w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się raz na kilka lat przy okazji najważniejszych uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Brzeziny 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 

Głowno 36,36% 63,64% 0,00% 0,00% 

Koluszki 25,00% 12,50% 50,00% 12,50% 

Konstantynów Łódzki 29,41% 52,94% 11,76% 5,88% 

Kutno 50,00% 31,25% 18,75% 0,00% 

Łask 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 42,11% 5,26% 52,63% 0,00% 

Łódź 43,16% 30,53% 16,84% 9,47% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 

Pabianice 33,33% 0,00% 0,00% 66,67% 

Piotrków Trybunalski 27,27% 36,36% 36,36% 0,00% 

Radomsko 31,03% 17,24% 27,59% 24,14% 

Rawa Mazowiecka 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 

Skierniewice 51,85% 33,33% 14,81% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 48,65% 8,11% 43,24% 0,00% 

Zduńska Wola 38,46% 30,77% 15,38% 15,38% 

Zgierz 63,64% 27,27% 0,00% 9,09% 

Grupa miast 5-10 tys 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 25,00% 33,33% 41,67% 0,00% 

Średnia dla regionu 40,73% 29,24% 23,24% 6,79% 

Źródło: badanie CATI, n= 383 
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W celu uniknięcia kary przy wykroczeniu lub przestępstwie  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary przy wykroczeniu lub 

przestępstwie, zależnie od intensywności utrzymywania kontaktów z członkami 

rodziny 

Ze zgromadzonych danych wynika, iż poziom akceptacji negatywnych zachowań, 

jakimi są działania mające na celu wykorzystywanie znajomości i kontaktów dla 

uniknięcia odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo, zdecydowanie maleje 

wraz ze wzrostem zażyłości kontaktów z rodziną. Innymi słowy, im częściej ktoś 

spotyka się z rodziną, tym mniej chętnie postrzega tego typu proceder. Świadczy o tym 

liczba wskazań określenia naganne, która w  grupie osób o najbliższych stosunkach 

z rodziną wynosi 76,89%, podczas gdy w grupie o umiarkowanych lub 

słabych/sporadycznych kontaktach z rodziną wynosi kolejno 66,77% i 49,46%. 

Podobna zależność występuje wśród osób uznających tego typu zachowania 

za normę.  

Tabela 354 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w celu 
uniknięcia kary przy wykroczeniu lub przestępstwie zależnie od natężenia kontaktów z osobami z rodziny (nie domownikami) [%] 

natężenia kontaktów z sąsiadami 

deklarowany poziom akceptacji wykorzystywania 
znajomości w celu uniknięcia kary przy wykroczeniu lub 

przestępstwie 
normalne dopuszczalne naganne 

trudno 
powiedzieć 

spotykamy się często, bez 
szczególnych okazji 

Liczebność 131 124 978 39 

Średnia dla obszaru 10,30% 9,75% 76,89% 3,07% 

spotykamy się kilka razy w 
roku, najczęściej z okazji 
świąt i uroczystości 
rodzinnych 

Liczebność 197 162 878 78 

Średnia dla obszaru 14,98% 12,32% 66,77% 5,93% 

spotykamy się raz na kilka lat 
przy okazji najważniejszych 
uroczystości rodzinnych 

Liczebność 70 84 182 32 

Średnia dla obszaru 19,02% 22,83% 49,46% 8,70% 

Źródło: badanie CATI, n= 3100 

Tabela 355 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary przy 
wykroczeniu lub przestępstwie, dla osób które posiadają zażyłe stosunki z z rodziną w miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

spotykamy się często, bez szczególnych okazji 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 3,33% 0,00% 96,67% 0,00% 

Bełchatów 4,76% 2,38% 90,48% 2,38% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 37,50% 37,50% 0,00% 25,00% 

Koluszki 4,55% 0,00% 95,45% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 36,84% 21,05% 36,84% 5,26% 

Kutno 2,46% 2,46% 93,44% 1,64% 

Łask 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 
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spotykamy się często, bez szczególnych okazji 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Łęczyca 0,00% 7,69% 92,31% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 15,71% 11,22% 69,23% 3,85% 

Opoczno 0,00% 0,00% 84,62% 15,38% 

Ozorków 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Pabianice 1,69% 15,25% 83,05% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 3,06% 12,24% 83,67% 1,02% 

Radomsko 22,81% 10,53% 64,91% 1,75% 

Rawa Mazowiecka 7,41% 74,07% 18,52% 0,00% 

Sieradz 9,52% 9,52% 80,95% 0,00% 

Skierniewice 4,17% 4,17% 91,67% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 10,23% 7,95% 76,14% 5,68% 

Wieluń 8,57% 2,86% 88,57% 0,00% 

Zduńska Wola 12,73% 27,27% 60,00% 0,00% 

Zgierz 2,38% 4,76% 85,71% 7,14% 

Grupa miast 5-10 tys. 12,00% 12,00% 74,00% 2,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,50% 4,17% 75,00% 8,33% 

Średnia dla regionu 9,75% 10,30% 76,89% 3,07% 

Źródło: badanie CATI, n= 1272 

Tabela 356 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary przy 
wykroczeniu lub przestępstwie, dla osób które posiadają sporadyczne stosunki z rodziną w miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

spotykamy się kilka razy w roku, najczęściej z okazji świąt i uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 3,39% 13,56% 71,19% 11,86% 

Brzeziny 15,38% 0,00% 84,62% 0,00% 

Głowno 37,50% 50,00% 0,00% 12,50% 

Koluszki 9,38% 0,00% 90,63% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 45,00% 30,00% 25,00% 0,00% 

Kutno 9,09% 6,06% 80,30% 4,55% 

Łask 10,00% 36,67% 46,67% 6,67% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 15,00% 0,00% 85,00% 0,00% 

Łódź 17,91% 16,55% 63,51% 2,03% 

Opoczno 4,76% 0,00% 71,43% 23,81% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 11,11% 12,50% 70,83% 5,56% 

Piotrków Trybunalski 0,98% 18,63% 78,43% 1,96% 

Radomsko 8,06% 1,61% 80,65% 9,68% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 55,56% 44,44% 0,00% 

Sieradz 28,00% 8,00% 60,00% 4,00% 

Skierniewice 13,71% 8,06% 70,97% 7,26% 

Tomaszów Mazowiecki 7,50% 35,00% 37,50% 20,00% 

Wieluń 3,33% 6,67% 90,00% 0,00% 

Zduńska Wola 23,08% 40,00% 33,85% 3,08% 

Zgierz 6,67% 18,67% 64,00% 10,67% 
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spotykamy się kilka razy w roku, najczęściej z okazji świąt i uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Grupa miast 5-10 tys. 5,26% 7,89% 78,95% 7,89% 

Grupa miast od 0-5 tys. 13,46% 5,77% 67,31% 13,46% 

Średnia dla regionu 12,32% 14,98% 66,77% 5,93% 

Źródło: badanie CATI, n= 1315 

Tabela 357 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary przy 
wykroczeniu lub przestępstwie, dla osób których stosunki z rodziną ograniczają sie do spotkań raz na kilka lat w miastach i 
grupach miast województwa łódzkiego [%] 

spotykamy się raz na kilka lat przy okazji najważniejszych uroczystości rodzinnych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 8,33% 58,33% 0,00% 33,33% 

Koluszki 42,86% 14,29% 42,86% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 18,75% 37,50% 31,25% 12,50% 

Kutno 27,78% 5,56% 44,44% 22,22% 

Łask 16,67% 25,00% 33,33% 25,00% 

Łęczyca 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 22,22% 0,00% 77,78% 0,00% 

Łódź 29,21% 19,10% 46,07% 5,62% 

Opoczno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

Pabianice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 27,27% 72,73% 0,00% 

Radomsko 16,00% 28,00% 48,00% 8,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 

Sieradz 16,67% 0,00% 83,33% 0,00% 

Skierniewice 27,78% 27,78% 40,74% 3,70% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Wieluń 18,92% 0,00% 81,08% 0,00% 

Zduńska Wola 27,27% 9,09% 36,36% 27,27% 

Zgierz 10,00% 30,00% 50,00% 10,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 16,67% 16,67% 50,00% 16,67% 

Grupa miast od 0-5 tys. 14,29% 7,14% 42,86% 35,71% 

Średnia dla regionu 22,83% 19,02% 49,46% 8,70% 

Źródło: badanie CATI, n= 368 
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II 4.2.5 Jak poziom dochodów wpływa na akceptację wykorzystywania 

znajomości wśród respondentów? 

W celu znalezienia pracy 

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu znalezienia pracy zależnie od poziomu dochodów 

Wykorzystywanie znajomości i kontaktów w calu załatwienia pracy, podobnie jak 

w pozostałych analizowanych pytaniach badawczych, budzi stosunkowo najmniej 

kontrowersji. Tego typu praktyki uznawane są za normalne w kręgu osób o najniższych 

dochodach na członka rodziny (do 300 zł i do 600 zł) oraz w grupie osób o najwyższych 

zarobkach. Brak zgody na tego typu proceder najczęściej występuje natomiast 

w grupach, w których poziom zarobków na członka rodziny mieści się w przedziale 

od 1000 zł do 4000 zł miesięcznie. Z zestawienia wynika zatem, iż to osoby, których 

poziom zarobków znajduje się na "średnim" poziomie, najmniej chętnie dopuszczają 

się wykorzystywania znajomości i kontaktów w celu zdobycia pracy. 

Tabela 358 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w celu 
znalezienia pracy zależnie od poziomu dochodów 

poziom dochodów 

deklarowany poziom akceptacji 
wykorzystywania znajomości 

w celu znalezieniu pracy 
normalne dopuszczalne naganne trudno powiedzieć 

do 300 zł Średnia dla obszaru 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 

 Liczebność 15 10 0 0 

301 – 600 zł Średnia dla obszaru 53,28% 38,86% 6,55% 1,31% 

 Liczebność 122 89 15 3 

601 – 1000 zł Średnia dla obszaru 35,52% 54,56% 9,52% 0,40% 

 Liczebność 179 275 48 2 

1001 – 2000 zł Średnia dla obszaru 24,29% 58,97% 16,63% 0,11% 

 Liczebność 222 539 152 1 

2001 – 3000 zł Średnia dla obszaru 23,87% 58,62% 15,65% 1,86% 

 Liczebność 90 221 59 7 

3001 – 4000 zł Średnia dla obszaru 23,18% 66,09% 9,44% 1,29% 

 Liczebność 54 154 22 3 

4001 – 5000 zł Średnia dla obszaru 39,47% 55,26% 2,63% 2,63% 

 Liczebność 15 21 1 1 

pow. 5001 zł Średnia dla obszaru 45,00% 45,00% 5,00% 5,00% 

 Liczebność 9 9 1 1 

odmowa odpowiedzi Średnia dla obszaru 36,45% 35,53% 22,50% 5,53% 

 Liczebność 277 270 171 42 

Źródło: badanie CATI, n= 368  
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Tabela 359 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi do 300 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. - do 300 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 63,64% 36,36% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n= 25 

Tabela 360 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 301 do 600 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. – od 301 do 600 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 

Kutno 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Łódź 37,68% 47,83% 10,14% 4,35% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 36,84% 63,16% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 55,56% 16,67% 27,78% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 13,04% 86,96% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 53,85% 46,15% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 36,36% 54,55% 9,09% 0,00% 

Średnia dla regionu 38,86% 53,28% 6,55% 1,31% 

Źródło: badanie CATI, n= 229 
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Tabela 361 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 601 do 1000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego 
[%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 – od 601 do 1000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Koluszki 57,14% 9,52% 33,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 47,06% 44,12% 8,82% 0,00% 

Łask 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Łowicz 69,23% 0,00% 30,77% 0,00% 

Łódź 49,32% 39,19% 10,14% 1,35% 

Opoczno 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 52,94% 35,29% 11,76% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 67,39% 32,61% 0,00% 0,00% 

Radomsko 42,86% 35,71% 21,43% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 21,43% 78,57% 0,00% 0,00% 

Sieradz 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 56,25% 25,00% 18,75% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 56,25% 43,75% 0,00% 0,00% 

Wieluń 84,62% 7,69% 7,69% 0,00% 

Zduńska Wola 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 

Zgierz 68,42% 21,05% 10,53% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 37,50% 56,25% 6,25% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 15,38% 84,62% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 54,56% 35,52% 9,52% 0,40% 

Źródło: badanie CATI, n= 504 

Tabela 362 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 1001 do 2000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego 
[%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 1001 do 2000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 11,11% 88,89% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 71,43% 3,57% 25,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 12,50% 37,50% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 56,00% 12,00% 32,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 37,50% 33,33% 29,17% 0,00% 

Łask 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 72,41% 0,00% 27,59% 0,00% 

Łódź 52,29% 30,73% 16,97% 0,00% 

Opoczno 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 75,34% 8,22% 16,44% 0,00% 
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miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 1001 do 2000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Piotrków Trybunalski 84,51% 12,68% 2,82% 0,00% 

Radomsko 39,02% 17,07% 41,46% 2,44% 

Rawa Mazowiecka 5,00% 95,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 47,06% 41,18% 11,76% 0,00% 

Skierniewice 68,97% 10,34% 20,69% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 62,07% 34,48% 3,45% 0,00% 

Wieluń 89,66% 3,45% 6,90% 0,00% 

Zduńska Wola 37,74% 50,94% 11,32% 0,00% 

Zgierz 65,79% 5,26% 28,95% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 54,39% 35,09% 10,53% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 58,97% 24,29% 16,63% 0,11% 

Źródło: badanie CATI, n= 914 

Tabela 363 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 2001 do 3000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego 
[%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 2001 do 3000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 66,67% 8,33% 25,00% 0,00% 

Brzeziny 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 

Kutno 56,52% 17,39% 26,09% 0,00% 

Łask 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Łowicz 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Łódź 42,31% 42,31% 12,50% 2,88% 

Pabianice 25,00% 12,50% 50,00% 12,50% 

Piotrków Trybunalski 86,67% 13,33% 0,00% 0,00% 

Radomsko 60,71% 3,57% 35,71% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Sieradz 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 

Skierniewice 64,15% 16,98% 16,98% 1,89% 

Tomaszów Mazowiecki 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 53,85% 38,46% 3,85% 3,85% 

Zgierz 77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 73,91% 13,04% 13,04% 0,00% 

Średnia dla regionu 58,62% 23,87% 15,65% 1,86% 

Źródło: badanie CATI, n= 377 
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Tabela 364 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 3001 do 4000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego 
[%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 3001 do 4000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 41,18% 35,29% 11,76% 11,76% 

Łask 56,25% 25,00% 18,75% 0,00% 

Łódź 27,27% 60,61% 12,12% 0,00% 

Pabianice 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Radomsko 80,77% 3,85% 11,54% 3,85% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 72,73% 18,18% 9,09% 0,00% 

Skierniewice 82,05% 12,82% 5,13% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 41,67% 50,00% 8,33% 0,00% 

Zgierz 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 44,44% 33,33% 22,22% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 88,89% 11,11% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 66,09% 23,18% 9,44% 1,29% 

Źródło: badanie CATI, n= 233 

Tabela 365 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 4001 do 5000 zł w miastach i grupach miast woj. łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 4001 do 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łask 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Łódź 22,22% 77,78% 0,00% 0,00% 

Radomsko 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 16,67% 16,67% 16,67% 

Zduńska Wola 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 55,26% 39,47% 2,63% 2,63% 

Źródło: badanie CATI, n= 38  
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Tabela 366 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób których 
miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi powyżej 5000 zł w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– powyżej 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Kutno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 60,00% 20,00% 0,00% 20,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 45,00% 45,00% 5,00% 5,00% 

Źródło: badanie CATI, n= 20 

Tabela 367 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy, dla osób które 
nie odpowiedziały na pytanie odnoście miesięcznego dochodu netto miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak odpowiedzi odnośnie dochodów  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 5,00% 95,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 64,29% 7,14% 28,57% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 34,15% 53,66% 12,20% 0,00% 

Kutno 14,29% 39,29% 44,64% 1,79% 

Łęczyca 31,25% 0,00% 50,00% 18,75% 

Łowicz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 36,61% 42,08% 13,66% 7,65% 

Opoczno 43,90% 34,15% 0,00% 21,95% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 52,94% 29,41% 11,76% 5,88% 

Piotrków Trybunalski 30,00% 31,67% 38,33% 0,00% 

Radomsko 19,51% 12,20% 41,46% 26,83% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 57,14% 5,71% 37,14% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 31,82% 68,18% 0,00% 0,00% 

Wieluń 40,74% 37,04% 22,22% 0,00% 

Zduńska Wola 57,14% 40,00% 2,86% 0,00% 

Zgierz 37,93% 37,93% 24,14% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 44,12% 20,59% 35,29% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 22,58% 9,68% 61,29% 6,45% 

Średnia dla regionu 35,53% 36,45% 22,50% 5,53% 

Źródło: badanie CATI, n= 750 
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W celu załatwienia spraw urzędowych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu załatwiania spraw urzędowych, zależnie 

od poziomu dochodów 

Uznawanie za naganne praktyk związanych z wykorzystywaniem kontaktów 

i znajomości w celu załatwiania spraw urzędowych, stosunkowo najczęściej uważane 

jest przez respondentów z grup o dochodach na członka rodziny od 600 zł do 3000 zł 

miesięcznie włącznie. Natomiast za normalne najczęściej uznają tego typu 

zachowania osoby, których do dochody nie przekraczają 600 zł na członka rodziny 

oraz osoby najbogatsze - powyżej 4001 zł. W zestawieniu zauważalna jest nawet 

pewna zależność - mniejsza akceptacja (uznawanie za normę) do wykorzystywania 

znajomości przy załatwianiu spraw urzędowych niż w pozostałych grupach występuje 

wśród osób, które można uznać za swoistą "klasę średnią" tj. w grupie osób, których 

dochody na członka rodziny znajdują się w środkowej części tabeli.  

Tabela 368 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w celu 
załatwienia spraw urzędowych, zależnie od poziomu dochodów 

poziom dochodów 

deklarowany poziom akceptacji 
wykorzystywania znajomości 

w załatwieniu spraw urzędowych 
normalne dopuszczalne naganne trudno powiedzieć 

do 300 zł Średnia dla obszaru 52,00% 44,00% 4,00% 0,00% 

 Liczebność 13 11 1 0 

301 – 600 zł Średnia dla obszaru 40,17% 41,05% 17,47% 1,31% 

 Liczebność 92 94 40 3 

601 – 1000 zł Średnia dla obszaru 27,78% 37,10% 34,92% 0,20% 

 Liczebność 140 187 176 1 

1001 – 2000 zł Średnia dla obszaru 20,35% 32,71% 46,50% 0,44% 

 Liczebność 186 299 425 4 

2001 – 3000 zł Średnia dla obszaru 20,16% 52,25% 24,67% 2,92% 

 Liczebność 76 197 93 11 

3001 – 4000 zł Średnia dla obszaru 27,04% 63,95% 6,87% 2,15% 

 Liczebność 63 149 16 5 

4001 – 5000 zł Średnia dla obszaru 31,58% 60,53% 5,26% 2,63% 

 Liczebność 12 23 2 1 

pow. 5001 zł Średnia dla obszaru 50,00% 35,00% 5,00% 10,00% 

 Liczebność 10 7 1 2 

odmowa odpowiedzi Średnia dla obszaru 31,84% 29,08% 33,42% 5,66% 

 Liczebność 242 221 254 43 
Źródło: badanie CATI, n= 3100  
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Tabela 4 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi do 300 zł w miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– do 300 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 100% 0% 0% 0% 

Kutno 100% 0% 0% 0% 

Łódź 45% 45% 9% 0% 

Rawa Mazowiecka 0% 100% 0% 0% 

Sieradz 0% 100% 0% 0% 

Skierniewice 0% 100% 0% 0% 

Zduńska Wola 100% 0% 0% 0% 

Zgierz 0% 100% 0% 0% 

Grupa miast 5-10 tys 25% 75% 0% 0% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100% 0% 0% 0% 

Średnia dla regionu 44% 52% 4% 0% 

Źródło: badanie CATI, n= 25 

Tabela 369 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 301 do 600 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. – od 301 do 600 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 36,36% 45,45% 18,18% 0,00% 

Koluszki 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 

Kutno 75,00% 16,67% 8,33% 0,00% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 42,42% 42,42% 15,15% 0,00% 

Pabianice 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 10,53% 63,16% 26,32% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 55,56% 22,22% 22,22% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 43,48% 47,83% 8,70% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zgierz 30,77% 38,46% 30,77% 0,00% 

Średnia dla regionu 41,59% 40,71% 17,70% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n= 226 

Tabela 370 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 601 do 1000 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 – od 601 do 1000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 30,56% 19,44% 50,00% 0,00% 
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miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 – od 601 do 1000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Brzeziny 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 57,14% 0,00% 42,86% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 61,76% 26,47% 11,76% 0,00% 

Łask 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Łódź 43,24% 36,49% 19,59% 0,68% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 11,76% 35,29% 52,94% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 8,70% 32,61% 58,70% 0,00% 

Radomsko 64,29% 7,14% 28,57% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 21,43% 71,43% 7,14% 0,00% 

Sieradz 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 31,25% 25,00% 43,75% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 18,75% 18,75% 62,50% 0,00% 

Wieluń 38,46% 7,69% 53,85% 0,00% 

Zduńska Wola 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 

Zgierz 15,79% 18,42% 65,79% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 61,54% 30,77% 7,69% 0,00% 

Średnia dla regionu 37,10% 27,78% 34,92% 0,20% 

Źródło: badanie CATI, n= 504 

Tabela 371 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 1001 do 2000 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 1001 do 2000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 22% 78% 0% 0% 

Bełchatów 12,50% 3,57% 83,93% 0,00% 

Brzeziny 37,50% 0,00% 62,50% 0,00% 

Głowno 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Koluszki 52,00% 0,00% 48,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 37,50% 12,50% 50,00% 0,00% 

Łask 50,00% 40,00% 0,00% 10,00% 

Łęczyca 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Łowicz 55,56% 0,00% 44,44% 0,00% 

Łódź 37,16% 30,28% 31,65% 0,92% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Pabianice 15,07% 6,85% 78,08% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 2,82% 11,27% 85,92% 0,00% 
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miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 1001 do 2000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Radomsko 36,59% 21,95% 39,02% 2,44% 

Rawa Mazowiecka 15,00% 85,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 64,71% 17,65% 17,65% 0,00% 

Skierniewice 55,17% 10,34% 34,48% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 13,79% 6,90% 79,31% 0,00% 

Wieluń 39,66% 1,72% 58,62% 0,00% 

Zduńska Wola 37,74% 49,06% 13,21% 0,00% 

Zgierz 5,26% 10,53% 84,21% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 61,40% 26,32% 12,28% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 12,50% 37,50% 0,00% 

Średnia dla regionu 32,71% 20,35% 46,50% 0,44% 

Źródło: badanie CATI, n= 914 

Tabela 372 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 2001 do 3000 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 2001 do 3000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 37,50% 4,17% 58,33% 0,00% 

Brzeziny 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Głowno 71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 

Koluszki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 

Kutno 60,87% 4,35% 34,78% 0,00% 

Łask 75,00% 16,67% 8,33% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 47,12% 35,58% 14,42% 2,88% 

Pabianice 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 13,33% 86,67% 0,00% 

Radomsko 60,71% 7,14% 28,57% 3,57% 

Rawa Mazowiecka 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 69,81% 13,21% 13,21% 3,77% 

Tomaszów Mazowiecki 33,33% 0,00% 50,00% 16,67% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 46,15% 42,31% 7,69% 3,85% 

Zgierz 55,56% 11,11% 33,33% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 60,87% 13,04% 17,39% 8,70% 

Średnia dla regionu 52,25% 20,16% 24,67% 2,92% 

Źródło: badanie CATI, n= 377  
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Tabela 373 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 3001 do 4000 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 3001 do 4000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 77,78% 11,11% 0,00% 11,11% 

Głowno 77,27% 18,18% 4,55% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 76,47% 11,76% 11,76% 0,00% 

Łask 62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 

Łódź 39,39% 45,45% 15,15% 0,00% 

Pabianice 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Radomsko 69,23% 19,23% 3,85% 7,69% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 63,64% 36,36% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 69,23% 28,21% 2,56% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 33,33% 50,00% 16,67% 0,00% 

Zgierz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 77,78% 22,22% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 66,67% 22,22% 3,70% 7,41% 

Średnia dla regionu 63,95% 27,04% 6,87% 2,15% 

Źródło: badanie CATI, n= 377 

Tabela 374 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 4001 do 5000 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 4001 do 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łask 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Łódź 33,33% 44,44% 22,22% 0,00% 

Radomsko 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 66,67% 16,67% 0,00% 16,67% 

Zduńska Wola 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 60,53% 31,58% 5,26% 2,63% 

Źródło: badanie CATI, n= 38  
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Tabela 375 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi powyżej 5000 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– powyżej 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 40,00% 40,00% 0,00% 20,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 60,00% 20,00% 0,00% 20,00% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 35,00% 50,00% 5,00% 10,00% 

Źródło: badanie CATI, n= 20 

Tabela 376 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu załatwienia spraw urzędowych, 
dla osób które nie odpowiedziały na pytanie odnoście miesięcznego dochodu netto miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

brak odpowiedzi odnośnie dochodów  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 5,00% 95,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 21,43% 7,14% 71,43% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 29,27% 56,10% 14,63% 0,00% 

Kutno 23,21% 33,93% 41,07% 1,79% 

Łęczyca 29,41% 5,88% 52,94% 11,76% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 35,52% 36,07% 20,22% 8,20% 

Opoczno 63,41% 9,76% 0,00% 26,83% 

Ozorków 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Pabianice 14,71% 29,41% 47,06% 8,82% 

Piotrków Trybunalski 11,67% 31,67% 56,67% 0,00% 

Radomsko 19,51% 7,32% 51,22% 21,95% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 45,71% 5,71% 48,57% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 27,27% 61,36% 11,36% 0,00% 

Wieluń 14,81% 37,04% 48,15% 0,00% 

Zduńska Wola 45,71% 25,71% 28,57% 0,00% 

Zgierz 13,79% 37,93% 48,28% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 38,24% 14,71% 47,06% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 22,58% 9,68% 61,29% 6,45% 

Średnia dla regionu 29,08% 31,84% 33,42% 5,66% 

Źródło: badanie CATI, n= 750 
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W celu ułatwienia dostępu do usług medycznych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług medycznych, 

zależnie od poziomu dochodów 

Blisko połowa badanych uznaje wykorzystywanie znajomości i kontaktów w ułatwianiu 

dostępu do usług medycznych za dopuszczalne. W tym zakresie nie ma 

istotnych/zauważalnych różnic w poszczególnych badanych grupach osób 

o określonej skali zarobków. Różnice te jednak występują w odsetku osób uznających 

tego typu praktyki za normalne lub naganne. Odsetek osób uznających je za normalne 

najwyższy jest wśród osób o najniższych dochodach (do 600 zł) oraz nieznacznie 

rośnie wraz z wysokością średniego dochodu na członka rodziny powyżej kwoty 2001 

zł miesięcznie. Wśród osób o przeciętnych dochodach  rzędu 1001-3000 zł wyższy 

jest natomiast odsetek osób określających jednoznacznie tego typu zachowania jako 

naganne.  

Tabela 377 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w celu 
ułatwienia dostępu do usług medycznych, zależnie od poziomu dochodów 

poziom dochodów 

deklarowany poziom akceptacji 
wykorzystywania znajomości 

w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych 
normalne dopuszczalne naganne trudno powiedzieć 

do 300 zł Średnia dla obszaru 52,00% 48,00% 0,00% 0,00% 

 Liczebność 13 12 0 0 

301 – 600 zł Średnia dla obszaru 41,05% 46,72% 10,92% 1,31% 

 Liczebność 94 107 25 3 

601 – 1000 zł Średnia dla obszaru 26,59% 57,14% 15,28% 0,99% 

 Liczebność 134 288 77 5 

1001 – 2000 zł Średnia dla obszaru 20,02% 56,24% 22,98% 0,77% 

 Liczebność 183 514 210 7 

2001 – 3000 zł Średnia dla obszaru 30,77% 48,01% 18,83% 2,39% 

 Liczebność 116 181 71 9 

3001 – 4000 zł Średnia dla obszaru 32,62% 48,07% 10,73% 8,58% 

 Liczebność 76 112 25 20 

4001 – 5000 zł Średnia dla obszaru 39,47% 39,47% 15,79% 5,26% 

 Liczebność 15 15 6 2 

pow. 5001 zł Średnia dla obszaru 45,00% 40,00% 5,00% 10,00% 

 Liczebność 9 8 1 2 

odmowa odpowiedzi Średnia dla obszaru 31,18% 38,16% 25,53% 5,13% 

 Liczebność 237 290 194 39 
Źródło: badanie CATI, n= 3100  
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Tabela 378 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi do 300 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– do 300 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 63,64% 36,36% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 48,00% 52,00% 0,00% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n= 25 

Tabela 379 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 301 do 600 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. – od 301 do 600 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 

Kutno 95,83% 0,00% 4,17% 0,00% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Łódź 36,23% 47,83% 11,59% 4,35% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 31,58% 63,16% 5,26% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 61,11% 16,67% 22,22% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 21,74% 78,26% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 53,85% 46,15% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 63,64% 9,09% 27,27% 0,00% 

Średnia dla regionu 46,72% 41,05% 10,92% 1,31% 

Źródło: badanie CATI, n= 229  
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Tabela 380 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 601 do 1000 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 – od 601 do 1000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 77,78% 19,44% 2,78% 0,00% 

Brzeziny 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Koluszki 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 76,47% 11,76% 8,82% 2,94% 

Łask 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 

Łowicz 46,15% 7,69% 46,15% 0,00% 

Łódź 47,30% 37,84% 12,84% 2,03% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 58,82% 35,29% 0,00% 5,88% 

Piotrków Trybunalski 63,04% 32,61% 4,35% 0,00% 

Radomsko 57,14% 7,14% 35,71% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 7,14% 64,29% 28,57% 0,00% 

Sieradz 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 65,63% 34,38% 0,00% 0,00% 

Wieluń 76,92% 7,69% 15,38% 0,00% 

Zduńska Wola 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 

Zgierz 65,79% 21,05% 13,16% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 75,00% 6,25% 18,75% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 69,23% 23,08% 7,69% 0,00% 

Średnia dla regionu 57,14% 26,59% 15,28% 0,99% 

Źródło: badanie CATI, n= 504 

Tabela 381 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 1001 do 2000 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 1001 do 2000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 55,56% 33,33% 11,11% 0,00% 

Bełchatów 62,50% 3,57% 32,14% 1,79% 

Brzeziny 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 36,00% 4,00% 60,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 31,25% 18,75% 47,92% 2,08% 

Łask 80,00% 10,00% 0,00% 10,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 62,07% 3,45% 34,48% 0,00% 

Łódź 52,29% 29,36% 16,97% 1,38% 

Opoczno 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 
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miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 1001 do 2000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Ozorków 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 

Pabianice 79,45% 5,48% 15,07% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 80,28% 11,27% 8,45% 0,00% 

Radomsko 41,46% 17,07% 39,02% 2,44% 

Rawa Mazowiecka 15,00% 80,00% 5,00% 0,00% 

Sieradz 58,82% 29,41% 11,76% 0,00% 

Skierniewice 48,28% 24,14% 27,59% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 82,76% 17,24% 0,00% 0,00% 

Wieluń 62,07% 1,72% 36,21% 0,00% 

Zduńska Wola 33,96% 50,94% 15,09% 0,00% 

Zgierz 50,00% 10,53% 39,47% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 68,42% 17,54% 14,04% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 56,24% 20,02% 22,98% 0,77% 

Źródło: badanie CATI, n= 914 

Tabela 382 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 2001 do 3000 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 2001 do 3000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 54,17% 4,17% 41,67% 0,00% 

Brzeziny 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Głowno 42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 

Koluszki 37,50% 0,00% 62,50% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 

Kutno 43,48% 13,04% 43,48% 0,00% 

Łask 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 45,19% 40,38% 11,54% 2,88% 

Pabianice 12,50% 25,00% 62,50% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 86,67% 13,33% 0,00% 0,00% 

Radomsko 42,86% 14,29% 42,86% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Sieradz 66,67% 16,67% 16,67% 0,00% 

Skierniewice 52,83% 32,08% 11,32% 3,77% 

Tomaszów Mazowiecki 66,67% 16,67% 0,00% 16,67% 

Wieluń 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 30,77% 61,54% 3,85% 3,85% 

Zgierz 66,67% 11,11% 22,22% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 65,22% 21,74% 8,70% 4,35% 

Średnia dla regionu 48,01% 30,77% 18,83% 2,39% 

Źródło: badanie CATI, n= 377  
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Tabela 383 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 3001 do 4000 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 3001 do 4000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 77,78% 22,22% 0,00% 0,00% 

Głowno 50,00% 31,82% 9,09% 9,09% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 58,82% 5,88% 17,65% 17,65% 

Łask 31,25% 62,50% 6,25% 0,00% 

Łódź 42,42% 48,48% 9,09% 0,00% 

Pabianice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 42,31% 15,38% 23,08% 19,23% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 63,64% 9,09% 18,18% 9,09% 

Skierniewice 51,28% 25,64% 10,26% 12,82% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 41,67% 41,67% 16,67% 0,00% 

Zgierz 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 44,44% 55,56% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 37,04% 44,44% 3,70% 14,81% 

Średnia dla regiony 48,07% 32,62% 10,73% 8,58% 

Źródło: badanie CATI, n= 233 

Tabela 384 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 4001 do 5000 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 4001 do 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Głowno 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łask 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 33,33% 55,56% 11,11% 0,00% 

Radomsko 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 16,67% 33,33% 16,67% 33,33% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zgierz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 39,47% 39,47% 15,79% 5,26% 

Źródło: badanie CATI, n= 20  
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Tabela 385 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi powyżej 5000 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– powyżej 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 20,00% 60,00% 0,00% 20,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 40,00% 45,00% 5,00% 10,00% 

Źródło: badanie CATI, n= 20 

Tabela 386 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwienia dostępu do usług 
medycznych, dla osób które nie odpowiedziały na pytanie odnoście miesięcznego dochodu netto miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

brak odpowiedzi odnośnie dochodów  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 25,00% 70,00% 5,00% 0,00% 

Bełchatów 21,43% 7,14% 71,43% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 29,27% 56,10% 14,63% 0,00% 

Kutno 17,86% 28,57% 48,21% 5,36% 

Łęczyca 37,50% 0,00% 43,75% 18,75% 

Łowicz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 46,45% 35,52% 13,66% 4,37% 

Opoczno 68,29% 2,44% 2,44% 26,83% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 52,94% 29,41% 8,82% 8,82% 

Piotrków Trybunalski 30,00% 31,67% 38,33% 0,00% 

Radomsko 31,71% 7,32% 46,34% 14,63% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 48,57% 5,71% 45,71% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 29,55% 70,45% 0,00% 0,00% 

Wieluń 37,04% 40,74% 22,22% 0,00% 

Zduńska Wola 40,00% 28,57% 31,43% 0,00% 

Zgierz 37,93% 41,38% 13,79% 6,90% 

Grupa miast 5-10 tys. 35,29% 20,59% 44,12% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 22,58% 9,68% 58,06% 9,68% 

Średnia dla regionu 38,16% 31,18% 25,53% 5,13% 

Źródło: badanie CATI, n= 760 

  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

399 

W celu uniknięcia kary za przestępstwo lub wykroczenie  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary za przestępstwo lub wykroczenie, 

zależnie od poziomu dochodów 

Stosunkowo najwyższy odsetek osób zdolnych zaakceptować wykorzystywanie 

znajomości i kontaktów w celu uniknięcia odpowiedzialności za popełnione 

wykroczenie lub przestępstwo, odnotowano w grupach osób o najniższych dochodach. 

Odwrotna sytuacja dotyczy natomiast kategorii osób o dochodach od 601 do 2000 zł 

w skali miesiąca na członka rodziny. W grupie tej najwyższy jest także wskaźnik 

negowania tego typu zachowań.  

Tabela 387 Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla wykorzystywania znajomości w celu 
uniknięcia kary za przestępstwo lub wykroczenie, zależnie od poziomu dochodów 

poziom dochodów 

deklarowany poziom akceptacji 
wykorzystywania znajomości 

w celu uniknięcia kary za przestępstwo lub wykroczenie 
normalne dopuszczalne naganne 

trudno 
powiedzieć 

do 300 zł Średnia dla obszaru 44,00% 28,00% 28,00% 0,00% 

 Liczebność 11 7 7 0 

301 – 600 zł Średnia dla obszaru 29,69% 6,55% 57,64% 6,11% 

 Liczebność 68 15 132 14 

601 – 1000 zł Średnia dla obszaru 12,10% 9,13% 75,79% 2,98% 

 Liczebność 61 46 382 15 

1001 – 2000 zł Średnia dla obszaru 11,16% 15,32% 70,90% 2,63% 

 Liczebność 102 140 648 24 

2001 – 3000 zł Średnia dla obszaru 18,83% 20,69% 55,17% 5,31% 

 Liczebność 71 78 208 20 

3001 – 4000 zł Średnia dla obszaru 17,17% 18,88% 47,64% 16,31% 

 Liczebność 40 44 111 38 

4001 – 5000 zł Średnia dla obszaru 15,79% 23,68% 47,37% 13,16% 

 Liczebność 6 9 18 5 

pow. 5001 zł Średnia dla obszaru 20,00% 35,00% 40,00% 5,00% 

 Liczebność 4 7 8 1 

odmowa odpowiedzi Średnia dla obszaru 11,18% 9,34% 75,00% 4,47% 

 Liczebność 85 71 570 34 
Źródło: badanie CATI, n= 3100 

Tabela 388 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary za przestępstwo 
lub wykroczenie, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi do 300 zł w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– do 300 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 36,36% 45,45% 18,18% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– do 300 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 28,00% 44,00% 28,00% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n= 25 

Tabela 389 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary za przestępstwo 
lub wykroczenie, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 301 do 600 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. – od 301 do 600 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 0,00% 73,33% 13,33% 13,33% 

Brzeziny 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 12,50% 87,50% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 14,49% 40,58% 36,23% 8,70% 

Ozorków 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Pabianice 16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 47,37% 47,37% 5,26% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 5,56% 11,11% 83,33% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 39,13% 47,83% 13,04% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 30,77% 53,85% 15,38% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 6,55% 29,69% 57,64% 6,11% 

Źródło: badanie CATI, n= 229 

Tabela 390 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości znajomości w celu uniknięcia kary za 
przestępstwo lub wykroczenie, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 601 do 1000 zł w 
miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 – od 601 do 1000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 2,78% 5,56% 80,56% 11,11% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 14,29% 0,00% 85,71% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łask 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 7,69% 92,31% 0,00% 
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miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 – od 601 do 1000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Łódź 18,24% 14,86% 65,54% 1,35% 

Opoczno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Pabianice 5,88% 29,41% 58,82% 5,88% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 23,91% 76,09% 0,00% 

Radomsko 28,57% 14,29% 57,14% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 57,14% 42,86% 0,00% 

Sieradz 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 6,25% 93,75% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 6,25% 81,25% 12,50% 

Wieluń 7,69% 7,69% 84,62% 0,00% 

Zduńska Wola 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Zgierz 2,63% 7,89% 81,58% 7,89% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 6,25% 93,75% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 7,69% 0,00% 84,62% 7,69% 

Średnia dla regiony 9,13% 12,10% 75,79% 2,98% 

Źródło: badanie CATI, n= 504 

Tabela 391 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary za przestępstwo 
lub wykroczenie, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 1001 do 2000 zł w miastach 
i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 1001 do 2000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 11,11% 0,00% 88,89% 0,00% 

Bełchatów 1,79% 0,00% 92,86% 5,36% 

Brzeziny 12,50% 0,00% 87,50% 0,00% 

Głowno 0,00% 66,67% 0,00% 33,33% 

Koluszki 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 6,25% 2,08% 89,58% 2,08% 

Łask 10,00% 10,00% 60,00% 20,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 20,69% 3,45% 75,86% 0,00% 

Łódź 25,23% 14,68% 56,88% 3,21% 

Opoczno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Pabianice 16,44% 2,74% 79,45% 1,37% 

Piotrków Trybunalski 1,41% 0,00% 95,77% 2,82% 

Radomsko 21,95% 14,63% 58,54% 4,88% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 85,00% 15,00% 0,00% 

Sieradz 17,65% 5,88% 70,59% 5,88% 

Skierniewice 31,03% 17,24% 48,28% 3,45% 

Tomaszów Mazowiecki 3,45% 0,00% 93,10% 3,45% 

Wieluń 12,07% 0,00% 87,93% 0,00% 

Zduńska Wola 26,42% 47,17% 26,42% 0,00% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

402 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 1001 do 2000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Zgierz 7,89% 7,89% 81,58% 2,63% 

Grupa miast 5-10 tys. 8,77% 5,26% 84,21% 1,75% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,50% 0,00% 87,50% 0,00% 

Średnia dla regionu 15,32% 11,16% 70,90% 2,63% 

Źródło: badanie CATI, n= 914 

Tabela 392 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary za przestępstwo 
lub wykroczenie, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 2001 do 3000 zł w miastach 
i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 2001 do 3000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 16,67% 0,00% 83,33% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 14,29% 42,86% 0,00% 42,86% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 

Kutno 21,74% 8,70% 69,57% 0,00% 

Łask 8,33% 66,67% 25,00% 0,00% 

Łowicz 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Łódź 31,73% 15,38% 50,96% 1,92% 

Pabianice 12,50% 0,00% 87,50% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 10,71% 14,29% 71,43% 3,57% 

Rawa Mazowiecka 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 

Skierniewice 24,53% 28,30% 39,62% 7,55% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 83,33% 16,67% 

Wieluń 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Zduńska Wola 23,08% 46,15% 23,08% 7,69% 

Zgierz 0,00% 11,11% 88,89% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 28,57% 28,57% 14,29% 28,57% 

Grupa miast od 0-5 tys. 26,09% 13,04% 43,48% 17,39% 

Średnia dla regionu 20,69% 18,83% 55,17% 5,31% 

Źródło: badanie CATI, n= 377 

Tabela 393 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania w celu uniknięcia kary za przestępstwo lub 
wykroczenie, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 3001 do 4000 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 3001 do 4000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 11,11% 11,11% 77,78% 0,00% 

Głowno 31,82% 50,00% 0,00% 18,18% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 3001 do 4000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Kutno 11,76% 0,00% 64,71% 23,53% 

Łask 18,75% 31,25% 31,25% 18,75% 

Łódź 18,18% 27,27% 54,55% 0,00% 

Pabianice 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Radomsko 23,08% 7,69% 50,00% 19,23% 

Rawa Mazowiecka 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 18,18% 0,00% 81,82% 0,00% 

Skierniewice 15,38% 5,13% 69,23% 10,26% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Zduńska Wola 16,67% 16,67% 41,67% 25,00% 

Zgierz 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 11,11% 33,33% 22,22% 33,33% 

Grupa miast od 0-5 tys. 11,11% 14,81% 33,33% 40,74% 

Średnia dla regionu 18,88% 17,17% 47,64% 16,31% 

Źródło: badanie CATI, n= 233 

Tabela 394 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary za przestępstwo 
lub wykroczenie, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi od 4001 do 5000 zł w miastach 
i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– od 4001 do 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

Głowno 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Łask 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

Łódź 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 16,67% 0,00% 50,00% 33,33% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 23,68% 15,79% 47,37% 13,16% 

Źródło: badanie CATI, n= 38 

Tabela 395 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania w celu uniknięcia kary za przestępstwo lub 
wykroczenie, dla osób których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os. wynosi powyżej 5000 zł w miastach i grupach 
miast województwa łódzkiego [%] 

miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– powyżej 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Łódź 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 os.– powyżej 5000 zł 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Radomsko 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 35,00% 20,00% 40,00% 5,00% 

Źródło: badanie CATI, n= 20 

Tabela 396 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary za przestępstwo 
lub wykroczenie, dla osób które nie odpowiedziały na pytanie odnoście miesięcznego dochodu netto miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

brak odpowiedzi odnośnie dochodów  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 7,14% 92,86% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 36,59% 19,51% 39,02% 4,88% 

Kutno 5,36% 8,93% 82,14% 3,57% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 11,48% 8,20% 76,50% 3,83% 

Opoczno 2,44% 0,00% 75,61% 21,95% 

Ozorków 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 26,47% 67,65% 5,88% 

Piotrków Trybunalski 3,33% 23,33% 73,33% 0,00% 

Radomsko 4,88% 0,00% 92,68% 2,44% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 10,00% 10,00% 80,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 25,00% 36,36% 31,82% 6,82% 

Wieluń 7,41% 7,41% 85,19% 0,00% 

Zduńska Wola 11,43% 8,57% 80,00% 0,00% 

Zgierz 6,90% 34,48% 37,93% 20,69% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,88% 2,94% 85,29% 5,88% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,90% 0,00% 87,10% 0,00% 

Średnia dla regionu 9,34% 11,18% 75,00% 4,47% 

Źródło: badanie CATI, n= 760 
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II 4.2.6 Jak status zawodowy wpływa na akceptację wykorzystywania znajomości wśród 

respondentów? 

W celu znalezienia pracy 

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu znalezienia pracy, zależnie od statusu zawodowego 

Wśród osób uważających za normalne wykorzystywanie posiadanych kontaktów 

i znajomości w celu pozyskania pracy, prym wiodą rolnicy (wartość wskaźnika 71,43%), 

osoby wkraczające w życie zawodowe - uczniowie i studenci (60,56%) oraz osoby 

bezrobotne (46,92%). Ponadto zaledwie 7,75% badanych uczniów i studentów uważało 

wykorzystywanie znajomości w celu pozyskania miejsca pracy za naganne. Pozostałe 

badane grupy były w miarę zgodne w tym zakresie.  

Tabela 397 Średni deklarowany poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy zależnie od statusu na rynku 
pracy [%] 

Status na rynku pracy 

    normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Osoby zatrudnione/Pracownicy 
(umowa o pracę) 

Średnia dla obszaru 26,39% 56,43% 14,94% 2,24% 

  Liczebność 318 680 180 27 

Praca bez etatu (umowa 
zlecenie, umowa o dzieło) 

Średnia dla obszaru 34,31% 50,00% 14,22% 1,47% 

  Liczebność 70 102 29 3 

Przedsiębiorcy – własna 
działalność gospodarczą 

Średnia dla obszaru 25,76% 54,59% 17,90% 1,75% 

  Liczebność 59 125 41 4 

Pracownicy służb mundurowych Średnia dla obszaru 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

  Liczebność 6 6 2 0 

Rolnicy Średnia dla obszaru 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 

  Liczebność 15 6 0 0 

Emeryci i renciści Średnia dla obszaru 23,31% 59,08% 15,58% 2,03% 

  Liczebność 172 436 115 15 

Uczniowie i studenci Średnia dla obszaru 60,56% 31,34% 7,75% 0,35% 

  Liczebność 172 89 22 1 

Bezrobotni Średnia dla obszaru 46,92% 32,53% 19,18% 1,37% 

  Liczebność 137 95 56 4 

Pozostali Średnia dla obszaru 30,09% 43,36% 21,24% 5,31% 

  Liczebność 34 49 24 6 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 398 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w grupie bezrobotnych 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

bezrobotni 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 46,15% 53,85% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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bezrobotni 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 

Kutno 7,14% 57,14% 35,71% 0,00% 

Łask 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Łódź 29,49% 53,85% 12,82% 3,85% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Pabianice 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 8,70% 69,57% 21,74% 0,00% 

Radomsko 50,00% 28,57% 21,43% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 

Sieradz 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Skierniewice 28,57% 23,81% 47,62% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 57,14% 28,57% 7,14% 7,14% 

Zgierz 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 40,91% 22,73% 36,36% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Średnia dla regionu 32,53% 46,92% 19,18% 1,37% 

Źródło: badanie CATI, n=292 

Tabela 399 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w grupie emerytów 
i rencistów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

emeryci i renciści 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 92,86% 7,14% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 18,18% 18,18% 63,64% 0,00% 

Głowno 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 

Koluszki 56,00% 16,00% 28,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 

Kutno 50,00% 25,00% 21,43% 3,57% 

Łask 50,00% 38,89% 11,11% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łódź 46,39% 33,13% 16,87% 3,61% 

Opoczno 40,00% 30,00% 0,00% 30,00% 

Ozorków 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 

Pabianice 80,49% 4,88% 14,63% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 95,65% 0,00% 4,35% 0,00% 

Radomsko 40,91% 9,09% 45,45% 4,55% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 62,50% 25,00% 12,50% 0,00% 

Skierniewice 82,35% 7,84% 9,80% 0,00% 
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emeryci i renciści 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Tomaszów Mazowiecki 72,00% 28,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 95,00% 0,00% 5,00% 0,00% 

Zduńska Wola 65,63% 21,88% 12,50% 0,00% 

Zgierz 62,50% 3,13% 34,38% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 45,45% 33,33% 21,21% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 58,06% 35,48% 6,45% 0,00% 

Średnia dla regionu 59,08% 23,31% 15,58% 2,03% 

Źródło: badanie CATI, n= 738 

Tabela 400 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w grupie osób 
zatrudnionych w ramach umowy o pracę w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

osoby zatrudnione/pracownicy (umowa o pracę) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 88,68% 11,32% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 21,43% 0,00% 78,57% 0,00% 

Głowno 96,15% 0,00% 3,85% 0,00% 

Koluszki 66,67% 11,11% 22,22% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 28,13% 53,13% 15,63% 3,13% 

Kutno 31,03% 48,28% 20,69% 0,00% 

Łask 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 

Łęczyca 42,86% 0,00% 42,86% 14,29% 

Łowicz 82,35% 0,00% 17,65% 0,00% 

Łódź 49,64% 35,77% 11,68% 2,92% 

Opoczno 47,06% 47,06% 0,00% 5,88% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 67,86% 10,71% 17,86% 3,57% 

Piotrków Trybunalski 62,82% 14,10% 23,08% 0,00% 

Radomsko 54,41% 8,82% 22,06% 14,71% 

Rawa Mazowiecka 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 57,14% 35,71% 7,14% 0,00% 

Skierniewice 62,26% 16,04% 19,81% 1,89% 

Tomaszów Mazowiecki 54,35% 43,48% 2,17% 0,00% 

Wieluń 77,08% 6,25% 16,67% 0,00% 

Zduńska Wola 42,31% 48,08% 9,62% 0,00% 

Zgierz 79,07% 6,98% 13,95% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 55,77% 34,62% 9,62% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 60,47% 13,95% 20,93% 4,65% 

Średnia dla regionu 56,43% 26,39% 14,94% 2,24% 

Źródło: badanie CATI, n=1205  

Tabela 401 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w grupie osób 
pracujących na umowę zlecenia bądź o dzieło w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

Głowno 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Koluszki 85,71% 0,00% 14,29% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 
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praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Kutno 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 47,31% 36,56% 12,90% 3,23% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 

Radomsko 56,25% 12,50% 31,25% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 

Wieluń 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 44,44% 55,56% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 50,00% 34,31% 14,22% 1,47% 

Źródło: badanie CATI, n=204 

Tabela 402 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w grupie pracowników 
służb mundurowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pracownicy służb mundurowych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Głowno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=14 

Tabela 403 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w grupie 
przedsiębiorców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 88,46% 11,54% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Koluszki 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Kutno 28,57% 28,57% 42,86% 0,00% 

Łęczyca 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Łódź 46,88% 37,50% 14,06% 1,56% 

Opoczno 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 73,33% 6,67% 13,33% 6,67% 

Piotrków Trybunalski 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Skierniewice 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Zgierz 52,94% 17,65% 29,41% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 22,22% 55,56% 22,22% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 54,59% 25,76% 17,90% 1,75% 

Źródło: badanie CATI, n=229 

Tabela 404 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w grupie rolników 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rolnicy  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Kutno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=21 

Tabela 405 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w grupie uczniów i 
studentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

uczniowie i studenci  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Kutno 16,00% 60,00% 20,00% 4,00% 

Łowicz 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Łódź 33,78% 59,46% 6,76% 0,00% 
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uczniowie i studenci  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Radomsko 45,45% 45,45% 9,09% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 30,77% 61,54% 7,69% 0,00% 

Zduńska Wola 48,00% 52,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 36,36% 63,64% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 38,46% 23,08% 38,46% 0,00% 

Średnia dla regionu 31,34% 60,56% 7,75% 0,35% 

Źródło: badanie CATI, n=284 

Tabela 406 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w znalezieniu pracy w kategorii „pozostali” 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pozostali  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Łęczyca 60,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 37,50% 33,33% 20,83% 8,33% 

Opoczno 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 14,29% 42,86% 42,86% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 61,54% 38,46% 0,00% 0,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

Sieradz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Wieluń 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 58,82% 23,53% 17,65% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 43,36% 30,09% 21,24% 5,31% 

Źródło: badanie CATI, n=113 
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W celu załatwienia spraw urzędowych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu załatwiania spraw urzędowych, zależnie od statusu 

zawodowego 

Niemal 40% ogółu badanych uznaje wykorzystywanie znajomości i kontaktów w celu 

załatwiania spraw urzędowych za dopuszczalne. Jednocześnie niemal 1/4 respondentów 

deklaruje, iż jest to normalne, natomiast zdaniem 1/3 jest to naganne. Uwzględniając 

sytuację respondentów na rynku pracy, zauważalne jest to, iż za naganne stosowanie tego 

typu praktyk uznaje blisko połowa przedsiębiorców (46,29%) oraz emerytów i rencistów 

(45,53%). Z kolei wśród respondentów uważających tego typu zachowania za normalne, 

dominują rolnicy (71,43%), uczniowie i studenci (50,70%) oraz bezrobotni (45,55%).  

Tabela 407 Średni deklarowany poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych zależnie 
od statusu na rynku pracy [%] 

status na rynku pracy 

    normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 
Osoby zatrudnione/Pracownicy 

(umowa o pracę) 
Średnia dla obszaru 22,16% 44,56% 30,79% 2,49% 

  Liczebność 267 537 371 30 

Praca bez etatu (umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

Średnia dla obszaru 31,86% 43,63% 22,55% 1,96% 

  Liczebność 65 89 46 4 

Przedsiębiorcy – własna 
działalność gospodarczą 

Średnia dla obszaru 18,78% 33,19% 46,29% 1,75% 

  Liczebność 43 76 106 4 

Pracownicy służb mundurowych Średnia dla obszaru 28,57% 42,86% 28,57% 0,00% 

  Liczebność 4 6 4 0 

Rolnicy Średnia dla obszaru 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 

  Liczebność 15 6 0 0 

Emeryci i renciści Średnia dla obszaru 18,16% 34,15% 45,53% 2,17% 

  Liczebność 134 252 336 16 

Uczniowie i studenci Średnia dla obszaru 50,70% 34,86% 13,38% 1,06% 

  Liczebność 144 99 38 3 

Bezrobotni Średnia dla obszaru 45,55% 30,48% 21,23% 2,74% 

  Liczebność 133 89 62 8 

Pozostali Średnia dla obszaru 25,66% 30,09% 39,82% 4,42% 

  Liczebność 29 34 45 5 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 408 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w grupie 
bezrobotnych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

bezrobotni 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 33,33% 46,67% 13,33% 6,67% 

Brzeziny 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Głowno 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

412 

bezrobotni 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Koluszki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 

Kutno 14,29% 50,00% 35,71% 0,00% 

Łask 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 34,62% 50,00% 10,26% 5,13% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Pabianice 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 8,70% 69,57% 21,74% 0,00% 

Radomsko 71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 

Sieradz 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Skierniewice 38,10% 23,81% 38,10% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 11,76% 88,24% 0,00% 0,00% 

Wieluń 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 

Zduńska Wola 28,57% 35,71% 28,57% 7,14% 

Zgierz 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 22,73% 27,27% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 33,33% 16,67% 33,33% 16,67% 

Średnia dla regiony 30,48% 45,55% 21,23% 2,74% 

Źródło: badanie CATI, n=292 

Tabela 409 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w grupie 
emerytów i rencistów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

emeryci i renciści 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 11,43% 2,86% 85,71% 0,00% 

Brzeziny 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 64,00% 4,00% 32,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 

Kutno 50,00% 12,50% 37,50% 0,00% 

Łask 50,00% 38,89% 8,33% 2,78% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łódź 25,90% 31,93% 38,55% 3,61% 

Opoczno 60,00% 10,00% 0,00% 30,00% 

Ozorków 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 

Pabianice 9,76% 4,88% 85,37% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 45,45% 13,64% 31,82% 9,09% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
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emeryci i renciści 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Sieradz 81,25% 12,50% 6,25% 0,00% 

Skierniewice 60,78% 5,88% 33,33% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 4,00% 96,00% 0,00% 

Wieluń 10,00% 0,00% 90,00% 0,00% 

Zduńska Wola 68,75% 9,38% 21,88% 0,00% 

Zgierz 12,50% 0,00% 87,50% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 36,36% 27,27% 36,36% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 54,84% 25,81% 16,13% 3,23% 

Średnia dla regiony 34,15% 18,16% 45,53% 2,17% 

Źródło: badanie CATI, n= 738 

Tabela 410 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w grupie 
osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

osoby zatrudnione/pracownicy (umowa o pracę) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 31,25% 10,94% 57,81% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 76,00% 20,00% 4,00% 0,00% 

Koluszki 55,56% 0,00% 44,44% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 56,25% 15,63% 3,13% 

Kutno 56,32% 22,99% 20,69% 0,00% 

Łask 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 28,57% 0,00% 57,14% 14,29% 

Łowicz 58,82% 8,82% 32,35% 0,00% 

Łódź 45,99% 31,02% 19,71% 3,28% 

Opoczno 82,35% 5,88% 0,00% 11,76% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 19,64% 10,71% 67,86% 1,79% 

Piotrków Trybunalski 6,41% 14,10% 79,49% 0,00% 

Radomsko 48,53% 13,24% 23,53% 14,71% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 64,29% 28,57% 7,14% 0,00% 

Skierniewice 60,38% 19,81% 16,98% 2,83% 

Tomaszów Mazowiecki 41,30% 13,04% 43,48% 2,17% 

Wieluń 43,75% 4,17% 52,08% 0,00% 

Zduńska Wola 38,46% 50,00% 11,54% 0,00% 

Zgierz 32,56% 4,65% 62,79% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 67,31% 23,08% 9,62% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 58,14% 11,63% 25,58% 4,65% 

Średnia dla regiony 44,56% 22,16% 30,79% 2,49% 

Źródło: badanie CATI, n=1205  

Tabela 411 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w grupie 
osób pracujących na umowę zlecenia bądź o dzieło w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 
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praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Brzeziny 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 57,14% 0,00% 42,86% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 49,46% 34,41% 12,90% 3,23% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 25,00% 37,50% 37,50% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 28,57% 42,86% 28,57% 0,00% 

Radomsko 37,50% 18,75% 43,75% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Sieradz 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 

Wieluń 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 77,78% 22,22% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 28,57% 28,57% 28,57% 14,29% 

Średnia dla regionu 43,63% 31,86% 22,55% 1,96% 

Źródło: badanie CATI, n=204 

Tabela 412 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w grupie 
pracowników służb mundurowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pracownicy służb mundurowych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 42,86% 28,57% 28,57% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=14 

Tabela 413 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w grupie 
przedsiębiorców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 34,48% 6,90% 58,62% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 
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przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Kutno 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 

Łęczyca 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 43,75% 34,38% 20,31% 1,56% 

Opoczno 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 13,33% 0,00% 80,00% 6,67% 

Piotrków Trybunalski 5,00% 25,00% 70,00% 0,00% 

Radomsko 26,67% 13,33% 60,00% 0,00% 

Skierniewice 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 35,71% 14,29% 50,00% 0,00% 

Wieluń 22,22% 0,00% 77,78% 0,00% 

Zduńska Wola 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Zgierz 17,65% 17,65% 64,71% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 55,56% 22,22% 22,22% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 33,19% 18,78% 46,29% 1,75% 

Źródło: badanie CATI, n=229 

Tabela 414 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w grupie 
rolników w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rolnicy  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Kutno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Opoczno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=21 

Tabela 415 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w grupie 
uczniów i studentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

uczniowie i studenci  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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uczniowie i studenci  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Koluszki 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Kutno 48,00% 28,00% 20,00% 4,00% 

Łowicz 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Łódź 39,19% 45,95% 14,86% 0,00% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 14,29% 66,67% 19,05% 0,00% 

Radomsko 54,55% 27,27% 18,18% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 

Tomaszów Mazowiecki 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 30,77% 61,54% 7,69% 0,00% 

Zduńska Wola 44,00% 40,00% 16,00% 0,00% 

Zgierz 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 63,64% 36,36% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 38,46% 23,08% 38,46% 0,00% 

Średnia dla regiony 34,86% 50,70% 13,38% 1,06% 

Źródło: badanie CATI, n=284 

Tabela 416 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych w kategorii 
„pozostali” w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pozostali  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Łęczyca 60,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 37,50% 29,17% 25,00% 8,33% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 14,29% 42,86% 28,57% 14,29% 

Piotrków Trybunalski 15,38% 38,46% 46,15% 0,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 87,50% 12,50% 

Sieradz 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 

Wieluń 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Zgierz 11,76% 29,41% 58,82% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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pozostali  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 30,09% 25,66% 39,82% 4,42% 

Źródło: badanie CATI, n=113 
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W celu ułatwiania dostępu do usług medycznych  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług medycznych, zależnie 

od statusu zawodowego 

W zakresie ułatwiania dostępu do usług medycznych, w oparciu o wykorzystywanie 

znajomości i kontaktów, najczęściej za działanie normalne uznają osoby z grupy uczniów 

i studentów, bezrobotnych, rolników oraz pracowników służb mundurowych - w każdym 

przypadku odsetek ten wynosi ponad 40% wskazań. Zdecydowanie najrzadziej podobne 

zdanie podzielają przedsiębiorcy (21,40%) oraz emeryci i renciści (19,65%).  

Tabela 417 Średni deklarowany poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości w załatwianiu spraw urzędowych zależnie 
od statusu na rynku pracy [%] 

status na rynku pracy 

    normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Osoby zatrudnione/Pracownicy 
(umowa o pracę) 

Średnia dla obszaru 23,90% 53,28% 19,34% 3,49% 

  Liczebność 288 642 233 42 

Praca bez etatu (umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

Średnia dla obszaru 28,92% 50,00% 19,61% 1,47% 

  Liczebność 59 102 40 3 

Przedsiębiorcy – własna 
działalność gospodarczą 

Średnia dla obszaru 21,40% 58,52% 18,34% 1,75% 

  Liczebność 49 134 42 4 

Pracownicy służb mundurowych Średnia dla obszaru 42,86% 28,57% 28,57% 0,00% 

  Liczebność 6 4 4 0 

Rolnicy Średnia dla obszaru 52,38% 38,10% 9,52% 0,00% 

  Liczebność 11 8 2 0 

Emeryci i renciści Średnia dla obszaru 19,65% 54,34% 23,44% 2,57% 

  Liczebność 145 401 173 19 

Uczniowie i studenci Średnia dla obszaru 50,00% 36,97% 11,97% 1,06% 

  Liczebność 142 105 34 3 

Bezrobotni Średnia dla obszaru 49,32% 27,40% 19,52% 3,77% 

  Liczebność 144 80 57 11 

Pozostali Średnia dla obszaru 29,20% 45,13% 21,24% 4,42% 

  Liczebność 33 51 24 5 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 418 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w grupie bezrobotnych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

bezrobotni 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 40,00% 40,00% 13,33% 6,67% 

Brzeziny 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Głowno 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Koluszki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 50,00% 16,67% 0,00% 
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bezrobotni 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Kutno 21,43% 42,86% 35,71% 0,00% 

Łask 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Łódź 28,21% 56,41% 7,69% 7,69% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Pabianice 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 8,70% 69,57% 21,74% 0,00% 

Radomsko 42,86% 21,43% 28,57% 7,14% 

Rawa Mazowiecka 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 

Sieradz 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Skierniewice 47,62% 19,05% 33,33% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 5,88% 94,12% 0,00% 0,00% 

Wieluń 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 

Zduńska Wola 28,57% 42,86% 21,43% 7,14% 

Zgierz 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 18,18% 36,36% 45,45% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 25,00% 25,00% 33,33% 16,67% 

Średnia dla regionu 27,40% 49,32% 19,52% 3,77% 

Źródło: badanie CATI, n=292 

Tabela 419 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w grupie emerytów i rencistów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

emeryci i renciści 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 37,50% 56,25% 6,25% 0,00% 

Bełchatów 60,00% 5,71% 34,29% 0,00% 

Brzeziny 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

Głowno 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 56,00% 4,00% 40,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 

Kutno 39,29% 12,50% 42,86% 5,36% 

Łask 52,78% 36,11% 8,33% 2,78% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Łódź 45,78% 31,33% 19,88% 3,01% 

Opoczno 55,00% 10,00% 5,00% 30,00% 

Ozorków 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Pabianice 82,93% 4,88% 12,20% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 86,96% 0,00% 13,04% 0,00% 

Radomsko 31,82% 13,64% 45,45% 9,09% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 56,25% 25,00% 12,50% 6,25% 

Skierniewice 54,90% 23,53% 21,57% 0,00% 
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emeryci i renciści 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Tomaszów Mazowiecki 88,00% 12,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 85,00% 0,00% 15,00% 0,00% 

Zduńska Wola 59,38% 15,63% 25,00% 0,00% 

Zgierz 37,50% 3,13% 59,38% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 42,42% 24,24% 33,33% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 54,84% 22,58% 19,35% 3,23% 

Średnia dla regionu 54,34% 19,65% 23,44% 2,57% 

Źródło: badanie CATI, n= 738 

Tabela 420 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w grupie osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

osoby zatrudnione/pracownicy (umowa o pracę) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 

Bełchatów 62,50% 12,50% 25,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 52,00% 32,00% 8,00% 8,00% 

Koluszki 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 21,88% 59,38% 15,63% 3,13% 

Kutno 58,62% 14,94% 21,84% 4,60% 

Łask 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 28,57% 0,00% 42,86% 28,57% 

Łowicz 58,82% 5,88% 35,29% 0,00% 

Łódź 52,92% 31,75% 13,14% 2,19% 

Opoczno 88,24% 0,00% 0,00% 11,76% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 67,86% 8,93% 17,86% 5,36% 

Piotrków Trybunalski 58,97% 15,38% 25,64% 0,00% 

Radomsko 42,65% 14,71% 30,88% 11,76% 

Rawa Mazowiecka 20,00% 65,00% 15,00% 0,00% 

Sieradz 71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 

Skierniewice 48,11% 24,53% 19,81% 7,55% 

Tomaszów Mazowiecki 56,52% 41,30% 0,00% 2,17% 

Wieluń 52,08% 4,17% 43,75% 0,00% 

Zduńska Wola 28,85% 57,69% 13,46% 0,00% 

Zgierz 81,40% 9,30% 9,30% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 75,00% 15,38% 9,62% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 44,19% 23,26% 20,93% 11,63% 

Średnia dla regiony 53,28% 23,90% 19,34% 3,49% 

Źródło: badanie CATI, n=1205  

Tabela 421 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych urzędowych w grupie osób pracujących na umowę zlecenia bądź o dzieło w miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Brzeziny 16,67% 0,00% 83,33% 0,00% 
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praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 40,00% 10,00% 50,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 51,61% 31,18% 15,05% 2,15% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Radomsko 50,00% 12,50% 31,25% 6,25% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 

Wieluń 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Zduńska Wola 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 22,22% 77,78% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 71,43% 0,00% 28,57% 0,00% 

Średnia dla regiony 50,00% 28,92% 19,61% 1,47% 

Źródło: badanie CATI, n=204 

Tabela 422 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w grupie pracowników służb mundurowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pracownicy służb mundurowych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 28,57% 42,86% 28,57% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=14 

Tabela 423 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w grupie przedsiębiorców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 65,52% 6,90% 27,59% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 
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przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Kutno 57,14% 0,00% 42,86% 0,00% 

Łęczyca 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 50,00% 39,06% 10,94% 0,00% 

Opoczno 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 66,67% 6,67% 20,00% 6,67% 

Piotrków Trybunalski 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Radomsko 40,00% 6,67% 53,33% 0,00% 

Skierniewice 66,67% 16,67% 16,67% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Zgierz 70,59% 17,65% 5,88% 5,88% 

Grupa miast 5-10 tys. 55,56% 22,22% 22,22% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 58,52% 21,40% 18,34% 1,75% 

Źródło: badanie CATI, n=229 

Tabela 424 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w grupie rolników w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rolnicy  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Kutno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 38,10% 52,38% 9,52% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=21 

Tabela 425 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w grupie uczniów i studentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

uczniowie i studenci  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Głowno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 
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uczniowie i studenci  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Konstantynów Łódzki 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Kutno 52,00% 20,00% 24,00% 4,00% 

Łowicz 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Łódź 43,24% 50,00% 6,76% 0,00% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Radomsko 63,64% 9,09% 27,27% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 

Tomaszów Mazowiecki 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 

Wieluń 23,08% 69,23% 7,69% 0,00% 

Zduńska Wola 36,00% 44,00% 20,00% 0,00% 

Zgierz 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 63,64% 27,27% 9,09% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 53,85% 15,38% 30,77% 0,00% 

Średnia dla regiony 36,97% 50,00% 11,97% 1,06% 

Źródło: badanie CATI, n=284 

Tabela 426 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w kategorii „pozostali” w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pozostali  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Brzeziny 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 16,67% 66,67% 16,67% 

Łęczyca 60,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 37,50% 37,50% 16,67% 8,33% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 61,54% 38,46% 0,00% 0,00% 

Radomsko 12,50% 0,00% 87,50% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Zgierz 58,82% 29,41% 5,88% 5,88% 

Grupa miast 5-10 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 45,13% 29,20% 21,24% 4,42% 

Źródło: badanie CATI, n=113  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

424 

W celu uniknięcia kary za wykroczenie lub przestępstwo  

Średnia arytmetyczna deklarowanego poziomu akceptacji lub jej braku dla 

wykorzystywania znajomości w celu uniknięcia kary za wykroczenie lub przestępstwo, 

zależnie od statusu zawodowego 

Przeciętnie 67,23% badanych uznaje wykorzystywanie znajomości i kontaktów za naganne 

w przypadku działania mającego na celu uniknięcie kary za wykroczenie lub przestępstwo. 

Poniżej wartości wskaźnika dla ogółu badanych, znalazły się wskazania wartości 

"negatywne" grupy zawodowej rolników (47,63%), osób pracujących bez etatu (50,98%) 

oraz osób bezrobotnych (50,34%). Natomiast najwyższy odsetek wskazań wartości 

uznającej za negatywne badaną zmienną wystąpił w grupie osób zatrudnionych na umowę 

o pracę (70,04%), przedsiębiorców (69,87%), a także emerytów i rencistów (77,24%). 

Tabela 427 Średni deklarowany poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub przestępstwo 
zależnie od statusu na rynku pracy [%] 

status na rynku pracy 

    normalne dopuszczalne naganne 
trudno 

powiedzieć 

Osoby zatrudnione/Pracownicy 
(umowa o pracę) 

Średnia dla obszaru 11,70% 12,95% 70,04% 5,31% 

  Liczebność 141 156 844 64 

Praca bez etatu (umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

Średnia dla obszaru 18,14% 26,96% 50,98% 3,92% 

  Liczebność 37 55 104 8 

Przedsiębiorcy – własna 
działalność gospodarczą 

Średnia dla obszaru 8,73% 14,85% 69,87% 6,55% 

  Liczebność 20 34 160 15 

Pracownicy służb mundurowych Średnia dla obszaru 28,57% 14,29% 57,14% 0,00% 

  Liczebność 4 2 8 0 

Rolnicy Średnia dla obszaru 38,10% 9,52% 47,62% 4,76% 

  Liczebność 8 2 10 1 

Emeryci i renciści Średnia dla obszaru 7,99% 11,25% 77,24% 3,52% 

  Liczebność 59 83 570 26 

Uczniowie i studenci Średnia dla obszaru 23,24% 15,85% 58,80% 2,11% 

  Liczebność 66 45 167 6 

Bezrobotni Średnia dla obszaru 32,53% 10,27% 50,34% 6,85% 

  Liczebność 95 30 147 20 

Pozostali Średnia dla obszaru 15,93% 8,85% 65,49% 9,73% 

  Liczebność 18 10 74 11 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 428 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub 
przestępstwo w grupie bezrobotnych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

bezrobotni 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 6,67% 40,00% 46,67% 6,67% 

Brzeziny 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Głowno 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 
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bezrobotni 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Kutno 0,00% 7,14% 92,86% 0,00% 

Łask 0,00% 40,00% 0,00% 60,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 15,38% 35,90% 43,59% 5,13% 

Opoczno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Pabianice 22,22% 66,67% 0,00% 11,11% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 60,87% 34,78% 4,35% 

Radomsko 21,43% 7,14% 64,29% 7,14% 

Rawa Mazowiecka 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 

Sieradz 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Skierniewice 14,29% 0,00% 85,71% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 82,35% 5,88% 11,76% 

Wieluń 16,67% 0,00% 83,33% 0,00% 

Zduńska Wola 7,14% 14,29% 71,43% 7,14% 

Zgierz 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 22,73% 68,18% 9,09% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 8,33% 66,67% 25,00% 

Średnia dla regionu 10,27% 32,53% 50,34% 6,85% 

Źródło: badanie CATI, n=292 

Tabela 429 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub 
przestępstwo w grupie emerytów i rencistów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

emeryci i renciści 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 8,00% 4,00% 88,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 57,14% 28,57% 14,29% 0,00% 

Kutno 14,29% 3,57% 78,57% 3,57% 

Łask 11,11% 25,00% 61,11% 2,78% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 12,50% 0,00% 87,50% 0,00% 

Łódź 15,66% 10,24% 71,69% 2,41% 

Opoczno 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

Ozorków 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Pabianice 9,76% 4,88% 85,37% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Radomsko 13,64% 13,64% 54,55% 18,18% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
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emeryci i renciści 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Sieradz 12,50% 6,25% 75,00% 6,25% 

Skierniewice 17,65% 11,76% 68,63% 1,96% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 96,00% 4,00% 

Wieluń 5,00% 0,00% 95,00% 0,00% 

Zduńska Wola 34,38% 9,38% 53,13% 3,13% 

Zgierz 3,13% 0,00% 96,88% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 12,12% 81,82% 6,06% 

Grupa miast od 0-5 tys. 16,13% 3,23% 67,74% 12,90% 

Średnia dla regiony 11,25% 7,99% 77,24% 3,52% 

Źródło: badanie CATI, n= 738 

Tabela 430 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub 
przestępstwo w grupie osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

osoby zatrudnione/pracownicy (umowa o pracę) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 3,13% 3,13% 85,94% 7,81% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 36,00% 44,00% 0,00% 20,00% 

Koluszki 11,11% 0,00% 88,89% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 25,00% 31,25% 34,38% 9,38% 

Kutno 3,45% 4,60% 87,36% 4,60% 

Łask 16,67% 50,00% 0,00% 33,33% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 17,65% 5,88% 76,47% 0,00% 

Łódź 19,34% 10,58% 66,79% 3,28% 

Opoczno 0,00% 0,00% 94,12% 5,88% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 7,14% 7,14% 85,71% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 1,28% 5,13% 93,59% 0,00% 

Radomsko 13,24% 13,24% 69,12% 4,41% 

Rawa Mazowiecka 5,00% 70,00% 25,00% 0,00% 

Sieradz 28,57% 0,00% 71,43% 0,00% 

Skierniewice 16,04% 16,04% 59,43% 8,49% 

Tomaszów Mazowiecki 10,87% 6,52% 73,91% 8,70% 

Wieluń 14,58% 0,00% 85,42% 0,00% 

Zduńska Wola 21,15% 38,46% 34,62% 5,77% 

Zgierz 4,65% 4,65% 81,40% 9,30% 

Grupa miast 5-10 tys. 15,38% 5,77% 73,08% 5,77% 

Grupa miast od 0-5 tys. 6,98% 9,30% 62,79% 20,93% 

Średnia dla regionu 12,95% 11,70% 70,04% 5,31% 

Źródło: badanie CATI, n=1205   
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Tabela 431 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub 
przestępstwo urzędowych w grupie osób pracujących na umowę zlecenia bądź o dzieło w miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Koluszki 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 

Kutno 10,00% 0,00% 90,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 30,11% 22,58% 43,01% 4,30% 

Opoczno 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 62,50% 25,00% 0,00% 12,50% 

Piotrków Trybunalski 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 

Radomsko 25,00% 0,00% 68,75% 6,25% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Skierniewice 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Zgierz 11,11% 44,44% 33,33% 11,11% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 42,86% 14,29% 42,86% 0,00% 

Średnia dla regionu 26,96% 18,14% 50,98% 3,92% 

Źródło: badanie CATI, n=204 

Tabela 432 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub 
przestępstwo w grupie pracowników służb mundurowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pracownicy służb mundurowych 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regionu 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=14  
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Tabela 433 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub 
przestępstwo w grupie przedsiębiorców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza 

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 10,34% 3,45% 79,31% 6,90% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 85,71% 14,29% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 35,94% 18,75% 45,31% 0,00% 

Opoczno 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Ozorków 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 0,00% 93,33% 6,67% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 

Radomsko 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 78,57% 21,43% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Zgierz 5,88% 17,65% 52,94% 23,53% 

Grupa miast 5-10 tys. 11,11% 0,00% 88,89% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 14,85% 8,73% 69,87% 6,55% 

Źródło: badanie CATI, n=229 

Tabela 434 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub 
przestępstwo w grupie rolników w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

rolnicy  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Kutno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Opoczno 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Wieluń 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 38,10% 52,38% 9,52% 0,00% 

Źródło: badanie CATI, n=21 

Tabela 435 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do usług 
medycznych w grupie uczniów i studentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

uczniowie i studenci  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Bełchatów 0,00% 66,67% 16,67% 16,67% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

429 

uczniowie i studenci  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Brzeziny 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Głowno 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Kutno 8,00% 4,00% 84,00% 4,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 16,22% 20,27% 62,16% 1,35% 

Opoczno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ozorków 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 9,52% 38,10% 52,38% 0,00% 

Radomsko 18,18% 9,09% 72,73% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Sieradz 8,33% 16,67% 75,00% 0,00% 

Skierniewice 30,00% 20,00% 40,00% 10,00% 

Tomaszów Mazowiecki 25,00% 45,00% 25,00% 5,00% 

Wieluń 15,38% 15,38% 69,23% 0,00% 

Zduńska Wola 12,00% 32,00% 56,00% 0,00% 

Zgierz 20,00% 50,00% 20,00% 10,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 9,09% 0,00% 90,91% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 30,77% 0,00% 69,23% 0,00% 

Średnia dla regionu 15,85% 23,24% 58,80% 2,11% 

Źródło: badanie CATI, n=284 

Tabela 436 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie lub 
przestępstwo w kategorii „pozostali” w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pozostali  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Bełchatów 0,00% 33,33% 50,00% 16,67% 

Brzeziny 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Głowno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kutno 0,00% 0,00% 83,33% 16,67% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 25,00% 20,83% 45,83% 8,33% 

Opoczno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 28,57% 14,29% 42,86% 14,29% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 30,77% 69,23% 0,00% 

Radomsko 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sieradz 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

Wieluń 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 
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pozostali  

 dopuszczalne normalne naganne trudno powiedzieć 

Zgierz 0,00% 29,41% 58,82% 11,76% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla regiony 8,85% 15,93% 65,49% 9,73% 

Źródło: badanie CATI, n=113 

 

 

 

  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

431 

II 4.3 Zróżnicowanie poziomu zaufania 

II 4.3.1 Poziom zróżnicowania zaufania do członków rodziny wśród mieszkańców 

miast 

Problem zróżnicowania poziomu zaufania wśród mieszkańców miast województwa 

łódzkiego analizowano w oparciu o dane uwzględniające:  

 poziom zróżnicowania zaufania do członów rodziny wśród mieszkańców miast, 

 poziom zróżnicowania zaufania do sąsiadów wśród mieszkańców miast, 

 poziom zróżnicowania zaufania do instytucji publicznych wśród mieszkańców miast. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono skłonność respondentów do korzystania z różnych form 

wsparcia ze strony rodziny. Odsetek respondentów twierdzących, iż nie prosiliby swojej 

rodziny o jakiekolwiek wsparcie w sytuacji, w której byliby potrzebujący wynosi 16,58%. 

Najpowszechniejszym rodzajem pomocy, do którego skłaniają się ankietowani to wsparcie 

duchowe, emocjonalne (86,71%), w drugiej kolejności wsparcie rzeczowe (84,26%). 

Jednocześnie 3/4 respondentów deklaruje, iż pomoc w formie usługowej, jest tym rodzajem 

wsparcia, o które zwróciliby się do rodziny potrzebując pomocy. Najmniej popularną formą 

pomocy, do której relatywnie rzadko skłaniają się respondenci jest pomoc finansowa. Tylko 

niespełna 62% ankietowanych deklaruje, że potencjalnie w sytuacji obiektywnej 

konieczności zwróciliby się o nią do rodziny. Symptomatyczny jest wysoki odsetek postaw 

ambiwalentnych w tym zakresie – 6,58% nie potrafiło odpowiedzieć na zadane pytanie.  

Tabela 437 Korzystanie z różnych form pomocy ze strony rodziny przez respondentów [%] 

 nie tak 
trudno 

powiedzieć 

wsparcie duchowe, emocjonalne, poradę 
liczebność 370 2688 42 

średnia dla obszaru 11,94% 86,71% 1,35% 

wsparcie rzeczowe przekazanie, pożyczenie 
potrzebnych rzeczy 

liczebność 443 2612 45 

średnia dla obszaru 14,29% 84,26% 1,45% 

wsparcie w formie usług 
liczebność 624 2344 132 

średnia dla obszaru 20,13% 75,61% 4,26% 

wsparcie finansowe (danie, pożyczenie pieniędzy) 
liczebność 975 1921 204 

średnia dla obszaru 31,45% 61,97% 6,58% 

nie poprosiłbym/poprosiłabym o cokolwiek 
liczebność 2204 514 382 

średnia dla obszaru 71,10% 16,58% 12,32% 

Źródło: badanie CATI, n=3100  

Wyższy od wartości średniej odsetek osób, które nie zwróciłyby się o pomoc do swojej 

rodziny został odnotowany w Rawie Mazowieckiej, Łęczycy, Łowiczu, Radomsku, 

Konstantynowie Łódzkim, Łodzi, grupie miast do 5 tysięcy mieszkańców, Bełchatowie 

oraz Pabianicach.  
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Skłonność do korzystania ze wsparc ia duchowego, emocjonalnego i/lub porady 

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony członków rodziny, nie 

będących domownikami - skłonność do korzystania ze wsparcia duchowego, 

emocjonalnego i/lub porady 

Wśród rodzajów pomocy, o którą w potrzebie respondenci zwróciliby się do rodziny, 

dominuje forma wsparcia duchowego, emocjonalnego np. związanego z udzieleniem porad 

– blisko 87% badanych zwróciłoby się o takie wsparcie. Odsetek osób deklarujących, że nie 

zwróciłyby się o omawianą pomoc wynosi 11,94%. 

Tabela 438 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie duchowe/emocjonalne do członków rodziny (nie 
domowników) [%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 11,94% 86,71% 1,35% 

Liczebność 370 2688 42 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wyższy od przeciętnego odsetek osób, które nie zwróciłoby się po pomoc duchową 

do rodziny, osiągnęło pięć miast: Ozorków, Łódź, Radomsko, Konstantynów Łódzki oraz 

Głowno. 

Tabela 439 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie duchowe/emocjonalne do członków rodziny (nie 
domowników) w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

wsparcie duchowe/emocjonalne 

 tak nie trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 100,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 90,45% 9,55% 0,00% 

Brzeziny 88,46% 11,54% 0,00% 

Głowno 80,56% 16,67% 2,78% 

Koluszki 92,19% 7,81% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 82,46% 17,54% 0,00% 

Kutno 90,34% 9,66% 0,00% 

Łask 95,74% 4,26% 0,00% 

Łęczyca 94,74% 5,26% 0,00% 

Łowicz 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 75,64% 21,92% 2,44% 

Opoczno 81,25% 8,33% 10,42% 

Ozorków 62,50% 37,50% 0,00% 

Pabianice 92,20% 3,55% 4,26% 

Piotrków Trybunalski 95,75% 4,25% 0,00% 

Radomsko 75,32% 21,43% 3,25% 

Rawa Mazowiecka 97,56% 2,44% 0,00% 

Sieradz 96,15% 1,92% 1,92% 

Skierniewice 91,09% 8,91% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 89,71% 8,82% 1,47% 

Wieluń 98,04% 1,96% 0,00% 
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wsparcie duchowe/emocjonalne 

 tak nie trudno powiedzieć 

Zduńska Wola 88,15% 11,11% 0,74% 

Zgierz 90,30% 8,96% 0,75% 

Grupa miast 5-10 tys. 88,89% 11,11% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 95,65% 3,48% 0,87% 

Średnia dla obszaru 86,71% 11,94% 1,35% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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Skłonność do korzystania ze wsparcia rzeczowego   

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony członków rodziny, nie 

będących domownikami - skłonność do korzystania ze wsparcia rzeczowego 

Blisko 85% badanych (2612 osób) w przypadku zaistnienia potrzeby, zwróciłoby się 

o wsparcie rzeczowe (przekazanie, pożyczenie niezbędnych rzeczy) do członków rodziny 

poza domownikami. Odsetek osób deklarujących, że nie zwróciłyby się o omawianą pomoc 

wynosi 14,29%. 

Tabela 440 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie rzeczowe do członków rodziny (nie domowników) 
[%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 14,29% 84,26% 1,45% 

Liczebność 443 2612 45 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wyższy odsetek osób, nie wyrażających chęci zwrócenia się o pomoc do rodziny 

od wartości średniej osiągnęło osiem porównywanych jednostek. Są nimi Głowno 

(30,56%), Radomsko (29,87%), Ozorków (25,00%), Łódź (23,46%), grupa miast od 0-5 

tys. (16,52%), Bełchatów (15,92%), Konstantynów Łódzki (15,79% oraz Brzeziny 

(15,38%). 

Tabela 441 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o rzeczowe do członków rodziny (nie domowników) w miastach 
i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

wsparcie rzeczowe 

 tak nie trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 96,97% 0,00% 3,03% 

Bełchatów 84,08% 15,92% 0,00% 

Brzeziny 84,62% 15,38% 0,00% 

Głowno 63,89% 30,56% 5,56% 

Koluszki 89,06% 10,94% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 84,21% 15,79% 0,00% 

Kutno 94,69% 4,83% 0,48% 

Łask 97,87% 2,13% 0,00% 

Łęczyca 100,00% 0,00% 0,00% 

Łowicz 88,24% 11,76% 0,00% 

Łódź 73,97% 23,46% 2,56% 

Opoczno 83,33% 8,33% 8,33% 

Ozorków 75,00% 25,00% 0,00% 

Pabianice 86,52% 9,22% 4,26% 

Piotrków Trybunalski 95,75% 3,77% 0,47% 

Radomsko 68,18% 29,87% 1,95% 

Rawa Mazowiecka 85,37% 12,20% 2,44% 

Sieradz 88,46% 9,62% 1,92% 

Skierniewice 89,60% 9,90% 0,50% 

Tomaszów Mazowiecki 88,97% 9,56% 1,47% 
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wsparcie rzeczowe 

 tak nie trudno powiedzieć 

Wieluń 95,10% 4,90% 0,00% 

Zduńska Wola 88,15% 11,11% 0,74% 

Zgierz 90,30% 9,70% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 87,41% 12,59% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 82,61% 16,52% 0,87% 

Średnia dla obszaru 84,26% 14,29% 1,45% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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Skłonność do korzystania ze wsparcia w formie usług 

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony członków rodziny, nie 

będących domownikami - skłonność do korzystania ze wsparcia w formie usług 

O wsparcie w formie usług, pomocy w pracach domowych, remoncie itp. zwróciłoby się 

nieco ponad 3/4 ankietowanych. Ta forma pomocy jest nieco mniej powszechna 

i popularna w porównaniu do uprzednio omawianych. Odsetek osób deklarujących, że nie 

zwróciłyby się o omawianą pomoc wynosi 14,29%. 

Tabela 442 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie w formie usług do członków rodziny (nie 
domowników) [%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 20,13% 75,61% 4,26% 

Liczebność 624 2344 132 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Wyższy odsetek w tej kategorii osób nie wyrażających ochoty zwrócenia się o pomoc 

do rodziny osiągnęło 15 porównywanych miast.  

Tabela 443 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie w formie usług do członków rodziny (nie domowników) 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

wsparcie w formie usług 

 nie tak trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 100,00% 0,00% 

Bełchatów 24,84% 63,06% 12,10% 

Brzeziny 15,38% 84,62% 0,00% 

Głowno 25,00% 52,78% 22,22% 

Koluszki 21,88% 78,13% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 21,05% 78,95% 0,00% 

Kutno 8,70% 90,82% 0,48% 

Łask 14,89% 82,98% 2,13% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 35,29% 64,71% 0,00% 

Łódź 27,18% 68,72% 4,10% 

Opoczno 18,75% 68,75% 12,50% 

Ozorków 12,50% 87,50% 0,00% 

Pabianice 9,22% 84,40% 6,38% 

Piotrków Trybunalski 4,72% 87,74% 7,55% 

Radomsko 29,87% 66,88% 3,25% 

Rawa Mazowiecka 7,32% 92,68% 0,00% 

Sieradz 11,54% 88,46% 0,00% 

Skierniewice 26,73% 71,78% 1,49% 

Tomaszów Mazowiecki 18,38% 71,32% 10,29% 

Wieluń 22,55% 77,45% 0,00% 

Zduńska Wola 11,11% 88,15% 0,74% 

Zgierz 12,69% 77,61% 9,70% 
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wsparcie w formie usług 

 nie tak trudno powiedzieć 

Grupa miast 5-10 tys. 25,93% 73,33% 0,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 28,70% 68,70% 2,61% 

Średnia dla obszaru 20,13% 75,61% 4,26% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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Skłonność do korzystania ze wsparcia finansowego 

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony członków rodziny, nie 

będących domownikami - skłonność do korzystania ze wsparcia finansowego 

O wsparcie finansowe do członków rodziny w formie pożyczki, lub przekazania pieniędzy 

zwróciłoby się 61,97% ankietowanych. Jest to najmniej popularna forma pomocy wśród 

respondentów. Odsetek osób deklarujących, że nie zwróciłaby się o omawianą pomoc 

wynosi 31,45%.  

Tabela 444 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie finansowe do członków rodziny (nie 
domowników) [%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 31,45% 61,97% 6,58% 

Liczebność 975 1921 204 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Rzadziej niż przeciętnie skłonni byliby zwrócić się o pomoc finansową mieszkańcy 10 miast 

i 2 grup miast. Wśród nich najniższy wskaźnik w omawianym zakresie uzyskało: 

Radomsko, Skierniewice, Głowno i Opoczno. Nieznacznie niżej od wartości średniej 

uplasował się także wynik Łodzi (60,78%).  

Tabela 445 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie finansowe do członków rodziny (nie domowników) 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

wsparcie finansowego 

 nie tak trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 15,15% 84,85% 0,00% 

Bełchatów 33,12% 54,78% 12,10% 

Brzeziny 23,08% 76,92% 0,00% 

Głowno 33,33% 44,44% 22,22% 

Koluszki 32,81% 67,19% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 28,07% 66,67% 5,26% 

Kutno 31,40% 66,67% 1,93% 

Łask 23,40% 72,34% 4,26% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 49,02% 50,98% 0,00% 

Łódź 34,87% 60,00% 5,13% 

Opoczno 27,08% 45,83% 27,08% 

Ozorków 43,75% 56,25% 0,00% 

Pabianice 4,96% 86,52% 8,51% 

Piotrków Trybunalski 5,66% 82,55% 11,79% 

Radomsko 49,35% 42,21% 8,44% 

Rawa Mazowiecka 14,63% 85,37% 0,00% 

Sieradz 36,54% 57,69% 5,77% 

Skierniewice 48,51% 43,56% 7,92% 

Tomaszów Mazowiecki 27,21% 64,71% 8,09% 

Wieluń 37,25% 60,78% 1,96% 
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wsparcie finansowego 

 nie tak trudno powiedzieć 

Zduńska Wola 31,11% 65,93% 2,96% 

Zgierz 17,91% 67,91% 14,18% 

Grupa miast 5-10 tys. 45,19% 54,07% 0,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 43,48% 48,70% 7,83% 

Średnia dla obszaru 31,45% 61,97% 6,58% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

440 

Skłonność do zwrócenia się po jakąkolwiek formę wsparcia  

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych pomocy ze strony członków rodziny, nie 

będących domownikami - skłonność do zwrócenia się po jakąkolwiek formę wsparcia  

Wśród uczestników badania 16,58% respondentów nie poprosiłoby członków rodziny 

o jakąkolwiek formę pomocy. Kolejnych 12,32% nie ma na ten temat jednoznaczniej opinii.  

Tabela 446 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie nie zwróciliby się o pomoc do członków rodziny (nie domowników) [%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 71,10% 16,58% 12,32% 

Liczebność 2204 514 382 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

W dziewięciu analizowanych przypadkach odsetek osób, które nie zgłosiłyby się po pomoc 

do rodziny, był wyższy niż średnia dla obszaru, m.in. w przypadku ludnych miast takich jak 

Łódź (23,46%), Bełchatów (18,47%) czy Pabianice (18,44%). 

Tabela 447 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie nie zwróciliby się o pomoc do członków rodziny (nie domowników) w miastach i 
grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak zwrócenia się o pomoc 

 nie tak trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 36,36% 0,00% 63,64% 

Bełchatów 78,34% 18,47% 3,18% 

Brzeziny 96,15% 3,85% 0,00% 

Głowno 58,33% 0,00% 41,67% 

Grupa miast 5-10 tys 65,93% 2,22% 31,85% 

Grupa miast od 0-5 tys. 64,35% 22,61% 13,04% 

Koluszki 95,31% 4,69% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 15,79% 33,33% 50,88% 

Kutno 74,40% 5,31% 20,29% 

Łask 97,87% 0,00% 2,13% 

Łęczyca 10,53% 73,68% 15,79% 

Łowicz 60,78% 39,22% 0,00% 

Łódź 63,08% 23,46% 13,46% 

Opoczno 60,42% 8,33% 31,25% 

Ozorków 87,50% 0,00% 12,50% 

Pabianice 75,89% 18,44% 5,67% 

Piotrków Trybunalski 89,62% 9,43% 0,94% 

Radomsko 53,90% 35,71% 10,39% 

Rawa Mazowiecka 9,76% 90,24% 0,00% 

Sieradz 90,38% 0,00% 9,62% 

Skierniewice 71,78% 14,85% 13,37% 

Tomaszów Mazowiecki 85,29% 9,56% 5,15% 

Wieluń 91,18% 7,84% 0,98% 

Zduńska Wola 91,85% 2,96% 5,19% 

Zgierz 84,33% 5,97% 9,70% 

Średnia dla obszaru 71,10% 16,58% 12,32% 

Źródło: badanie CATI, n=3100  
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II 4.3.2 Poziom zróżnicowania zaufania do sąsiadów wśród mieszkańców miast  

W kolejnej tabeli przedstawiono skłonność respondentów do korzystania z różnych form 

wsparcia ze strony sąsiadów. Odsetek respondentów twierdzących, iż nie prosiliby swoich 

sąsiadów o pomoc kształtuje się na poziomie 19,16% i jest wyższy o blisko 3 punkty 

procentowe od odsetka osób, które nie zwróciłyby się o pomoc do rodziny. Dodatkowo 

15,45% nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. 

Na zbliżonym poziomie wynoszącym około 58% kształtują się grupy respondentów 

deklarujące, że byliby skłonni zwrócić się o pomoc duchową oraz rzeczową. Natomiast 

mniej więcej co 3 badany byłby skłonny zwrócić się o pomoc w formie usług, a tylko 17,74% 

ankietowanych zwróciłoby się o pomoc finansową. 

Tabela 448 Korzystanie z różnych form pomocy ze strony sąsiadów przez respondentów [%] 

  tak nie 
trudno 

powiedzieć 

wsparcie duchowe, emocjonalne, poradę liczebność 1809 1169 122 

  średnia dla obszaru 58,35% 37,71% 3,94% 

wsparcie rzeczowe przekazanie, pożyczenie 
potrzebnych rzeczy 

liczebność 1811 1143 146 

  średnia dla obszaru 58,42% 36,87% 4,71% 

wsparcie w formie usług liczebność 1136 1694 270 

  średnia dla obszaru 36,65% 54,65% 8,71% 

wsparcie finansowe (danie, pożyczenie pieniędzy liczebność 550 2225 325 

  średnia dla obszaru 17,74% 71,77% 10,48% 

nie poprosiłbym/poprosiłabym o cokolwiek liczebność 594 2027 479 

  średnia dla obszaru 19,16% 65,39% 15,45% 

Źródło: badanie CATI, n=3100  
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Skłonność do korzystania ze wsparcia duchowego, emocjonalnego i/lub porady  

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony sąsiadów - skłonność 

do korzystania ze wsparcia duchowego, emocjonalnego i/lub porady 

Nieco ponad 58,35% badanych zwróciłoby się w potrzebie o wsparcie duchowe 

do sąsiadów. Wskaźnik ten kształtuje się na poziomie korespondującym z odsetkiem 

respondentów, którzy zwróciliby się o pomoc rzeczową do swoich sąsiadów. 

Tabela 449 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie duchowe/emocjonalne do sąsiadów [%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 37,71% 58,35% 3,94% 

Liczebność 1169 1809 122 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 450 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie duchowe/emocjonalne do sąsiadów w miastach 
i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

wsparcie duchowe/emocjonalne 

 nie tak trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 42,42% 57,58% 0,00% 

Bełchatów 52,87% 46,50% 0,64% 

Brzeziny 11,54% 88,46% 0,00% 

Głowno 69,44% 25,00% 5,56% 

Koluszki 23,44% 76,56% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 54,39% 42,11% 3,51% 

Kutno 27,54% 70,05% 2,42% 

Łask 34,04% 63,83% 2,13% 

Łęczyca 10,53% 57,89% 31,58% 

Łowicz 5,88% 94,12% 0,00% 

Łódź 46,92% 48,21% 4,87% 

Opoczno 60,42% 22,92% 16,67% 

Ozorków 56,25% 43,75% 0,00% 

Pabianice 10,64% 78,72% 10,64% 

Piotrków Trybunalski 22,64% 76,42% 0,94% 

Radomsko 46,10% 42,21% 11,69% 

Rawa Mazowiecka 73,17% 26,83% 0,00% 

Sieradz 46,15% 51,92% 1,92% 

Skierniewice 25,25% 71,78% 2,97% 

Tomaszów Mazowiecki 36,03% 62,50% 1,47% 

Wieluń 15,69% 84,31% 0,00% 

Zduńska Wola 50,37% 48,15% 1,48% 

Zgierz 36,57% 61,19% 2,24% 

Grupa miast 5-10 tys 40,00% 58,52% 1,48% 

Grupa miast od 0-5 tys. 35,65% 57,39% 6,96% 

Średnia dla obszaru 37,71% 58,35% 3,94% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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Skłonność do korzystania ze wsparcia rzeczowego   

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony członków rodziny, nie 

będących domownikami - skłonność do korzystania ze wsparcia rzeczowego 

Ponad 1/3 badanych nie zwróciłaby się o pomoc rzeczową do swoich sąsiadów. 

W dziesięciu miastach i grupach miast odsetek osób deklarujących, że nie zwróciliby się o 

pomoc rzeczową do sąsiadów jest wyższy od średniej. Są to m.in. obie grupy miast 

najmniej ludnych, jak również Bełchatów (54,14%), Łódź (47,05%) czy Radomsko 

(37,66%).  

Tabela 451 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie rzeczowe do sąsiadów [%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 36,87% 58,42% 4,71% 

Liczebność 1143 1811 146 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 452 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie rzeczowe do sąsiadów w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

wsparcie rzeczowe 

 tak nie trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 24,24% 75,76% 0,00% 

Bełchatów 54,14% 44,59% 1,27% 

Brzeziny 7,69% 88,46% 3,85% 

Głowno 55,56% 27,78% 16,67% 

Koluszki 28,13% 71,88% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 45,61% 52,63% 1,75% 

Kutno 16,43% 82,61% 0,97% 

Łask 27,66% 70,21% 2,13% 

Łęczyca 5,26% 63,16% 31,58% 

Łowicz 31,37% 68,63% 0,00% 

Łódź 47,05% 47,18% 5,77% 

Opoczno 33,33% 50,00% 16,67% 

Ozorków 18,75% 81,25% 0,00% 

Pabianice 19,15% 70,21% 10,64% 

Piotrków Trybunalski 23,11% 75,47% 1,42% 

Radomsko 37,66% 50,65% 11,69% 

Rawa Mazowiecka 82,93% 17,07% 0,00% 

Sieradz 42,31% 55,77% 1,92% 

Skierniewice 28,22% 67,82% 3,96% 

Tomaszów Mazowiecki 35,29% 61,03% 3,68% 

Wieluń 12,75% 87,25% 0,00% 

Zduńska Wola 47,41% 50,37% 2,22% 

Zgierz 35,07% 61,19% 3,73% 

Grupa miast 5-10 tys. 44,44% 53,33% 2,22% 

Grupa miast od 0-5 tys. 47,83% 40,87% 11,30% 

Średnia dla obszaru 36,87% 58,42% 4,71% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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Skłonność do korzystania ze wsparcia w formie usług 

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony sąsiadów - skłonność 

do korzystania ze wsparcia w formie usług 

Tabela 453 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie w formie usług do sąsiadów [%] 
  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 54,65% 36,65% 8,71% 

Liczebność 1694 1136 270 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

36,65% ankietowanych zwróciłoby się o pomoc do sąsiadów w zakresie usług, takich jak 

pomoc w czynnościach domowych lub drobne remonty. W przypadku Piotrkowa 

Trybunalskiego i Zgierza wskaźnik kształtuje się na poziomie ponad 70%, a w Bełchatowie 

wynosi aż 81,53%. Blisko 55% respondentów deklaruje, że nie zwróciłoby się do grona 

sąsiedzkiego o tego rodzaju pomoc. 

Tabela 454 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie w formie usług do sąsiadów w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

wsparcie w formie usług 

 tak nie trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 21,21% 78,79% 0,00% 

Bełchatów 81,53% 14,01% 4,46% 

Brzeziny 15,38% 80,77% 3,85% 

Głowno 55,56% 16,67% 27,78% 

Koluszki 35,94% 64,06% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 49,12% 49,12% 1,75% 

Kutno 21,26% 77,29% 1,45% 

Łask 42,55% 44,68% 12,77% 

Łęczyca 5,26% 63,16% 31,58% 

Łowicz 56,86% 43,14% 0,00% 

Łódź 58,72% 33,85% 7,44% 

Opoczno 62,50% 20,83% 16,67% 

Ozorków 37,50% 50,00% 12,50% 

Pabianice 49,65% 28,37% 21,99% 

Piotrków Trybunalski 73,11% 15,09% 11,79% 

Radomsko 44,16% 43,51% 12,34% 

Rawa Mazowiecka 60,98% 36,59% 2,44% 

Sieradz 53,85% 44,23% 1,92% 

Skierniewice 46,53% 44,06% 9,41% 

Tomaszów Mazowiecki 61,76% 18,38% 19,85% 

Wieluń 56,86% 35,29% 7,84% 

Zduńska Wola 49,63% 48,15% 2,22% 

Zgierz 77,61% 11,19% 11,19% 

Grupa miast 5-10 tys 57,78% 40,74% 1,48% 

Grupa miast od 0-5 tys. 56,52% 28,70% 14,78% 

Średnia dla obszaru 54,65% 36,65% 8,71% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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Skłonność do korzystania ze wsparcia finansowego 

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony sąsiadów - skłonność 

do korzystania ze wsparcia finansowego 

Tabela 455 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie finansowe do sąsiadów [%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 71,77% 17,74% 10,48% 

Liczebność 2225 550 325 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 456 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie finansowe do sąsiadów w miastach i grupach miast 
województwa łódzkiego [%] 

wsparcie finansowe 

 tak nie trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 87,88% 12,12% 0,00% 

Bełchatów 91,08% 6,37% 2,55% 

Brzeziny 15,38% 80,77% 3,85% 

Głowno 44,44% 2,78% 52,78% 

Koluszki 43,75% 56,25% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 75,44% 21,05% 3,51% 

Kutno 60,39% 35,27% 4,35% 

Łask 48,94% 34,04% 17,02% 

Łęczyca 15,79% 52,63% 31,58% 

Łowicz 78,43% 19,61% 1,96% 

Łódź 73,21% 16,92% 9,87% 

Opoczno 75,00% 2,08% 22,92% 

Ozorków 81,25% 6,25% 12,50% 

Pabianice 62,41% 14,89% 22,70% 

Piotrków Trybunalski 79,72% 7,55% 12,74% 

Radomsko 62,99% 20,78% 16,23% 

Rawa Mazowiecka 92,68% 7,32% 0,00% 

Sieradz 80,77% 9,62% 9,62% 

Skierniewice 71,29% 17,82% 10,89% 

Tomaszów Mazowiecki 77,94% 14,71% 7,35% 

Wieluń 80,39% 11,76% 7,84% 

Zduńska Wola 69,63% 25,93% 4,44% 

Zgierz 80,60% 2,99% 16,42% 

Grupa miast 5-10 tys. 79,26% 17,04% 3,70% 

Grupa miast od 0-5 tys. 66,09% 13,91% 20,00% 

Średnia dla obszaru 71,77% 17,74% 10,48% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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Skłonność do zwrócenia się po jakąkolwiek formę wsparcia  

Sumaryczna wartość oczekiwania różnych form pomocy ze strony sąsiadów - skłonność 

do zwrócenia się po jakąkolwiek formę wsparcia  

Blisko 20% respondentów nie zwróciłoby się o jakąkolwiek pomoc do sąsiadów. Wyższy 

od średniej wskaźnik zidentyfikowano w dwunastu miastach. 

Tabela 457 Średni odsetek respondentów, którzy w potrzebie nie zwróciliby się o pomoc do sąsiadów [%] 

  nie tak trudno powiedzieć 

Średnia dla obszaru 65,39% 19,16% 15,45% 

Liczebność 2027 594 479 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 458 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie nie zwróciliby się o pomoc do sąsiadów w miastach i grupach miast województwa 
łódzkiego [%] 

brak zwrócenia się o pomoc 

 nie tak trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 24,24% 6,06% 69,70% 

Bełchatów 59,87% 31,85% 8,28% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 50,00% 5,56% 44,44% 

Koluszki 84,38% 15,63% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 29,82% 19,30% 50,88% 

Kutno 72,46% 7,25% 20,29% 

Łask 72,34% 4,26% 23,40% 

Łęczyca 15,79% 36,84% 47,37% 

Łowicz 80,39% 17,65% 1,96% 

Łódź 63,72% 19,49% 16,79% 

Opoczno 31,25% 31,25% 37,50% 

Ozorków 81,25% 6,25% 12,50% 

Pabianice 68,09% 21,28% 10,64% 

Piotrków Trybunalski 80,19% 17,45% 2,36% 

Radomsko 55,19% 25,97% 18,83% 

Rawa Mazowiecka 70,73% 29,27% 0,00% 

Sieradz 57,69% 30,77% 11,54% 

Skierniewice 73,27% 15,35% 11,39% 

Tomaszów Mazowiecki 66,18% 29,41% 4,41% 

Wieluń 91,18% 6,86% 1,96% 

Zduńska Wola 60,00% 34,07% 5,93% 

Zgierz 66,42% 23,88% 9,70% 

Grupa miast 5-10 tys. 57,04% 7,41% 35,56% 

Grupa miast od 0-5 tys. 60,00% 14,78% 25,22% 

Średnia dla obszaru 65,39% 19,16% 15,45% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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II 4.3.3 Poziom zróżnicowania zaufania do instytucji publ icznych wśród 

mieszkańców miast 

Wśród instytucji obdarzanych przez respondentów największym zaufaniem (największy 

odsetek odpowiedzi całkowicie ufam) znajdują się instytucje ochrony zdrowia i lekarze 

(39,35%), organizacje pozarządowe (31,61%), policja (29,26%) oraz sądy i prokuratura 

(28,26%). Na zbliżonym poziomie znalazły się także instytucje kościelne (27,13%). 

Najsłabiej mieszkańcy obszaru ufają władzom państwowym (zaledwie 11,71% całkowicie 

ufa, a aż 16,74% w ogóle nie ufa), władzom miasta (11,71% całkowitego zaufania) 

i samorządu województwa (13,06%). Wśród instytucji o najmniejszym zaufaniu znalazły się 

także media (22,03% respondentów w ogóle im nie ufa).  

Tabela 459 Poziom zaufania w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

  
całkowicie 

ufam 
średnio 
ufam 

w ogóle nie 
ufam 

trudno 
powiedzieć 

Władzom miasta 
Średnia dla obszaru 11,71% 69,52% 16,74% 2,03% 

Liczebność 363 2155 519 63 

Proboszczowi i księżom 
Średnia dla obszaru 27,13% 51,26% 17,45% 4,16% 

Liczebność 841 1589 541 129 

Policji 
Średnia dla obszaru 29,26% 52,00% 16,90% 1,84% 

Liczebność 907 1612 524 57 

Samorządowi województwa 
Średnia dla obszaru 13,06% 61,94% 18,48% 6,52% 

Liczebność 405 1920 573 202 

Rządowi polskiemu 
Średnia dla obszaru 10,65% 51,90% 31,26% 6,19% 

Liczebność 330 1609 969 192 

Mediom 
Średnia dla obszaru 16,90% 56,06% 22,03% 5,00% 

Liczebność 524 1738 683 155 

Organizacjom pozarządowym 
Średnia dla obszaru 31,61% 46,23% 15,45% 6,71% 

Liczebność 980 1433 479 208 

Sądom i prokuraturze 
Średnia dla obszaru 28,26% 51,19% 14,74% 5,81% 

Liczebność 876 1587 457 180 

Instytucjom ochrony zdrowia 
i lekarzom 

Średnia dla obszaru 39,35% 44,35% 11,35% 4,94% 

Liczebność 1220 1375 352 153 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania do władz miasta  

Poziom całkowitego zaufania do władz miasta, samorządu lokalnego, kształtuje 

się na poziomie 11,71% i należy go ocenić jako bardzo niski. W utworzonym rankingu 

zaufania respondentów do poszczególnych instytucji omawiana zmienna plasuje się 

na ósmym miejscu wśród dziewięciu badanych instytucji. Dodatkowo całkowity brak 

zaufania, wskazany przez 16,74% respondentów sytuuje władze miasta na szóstej pozycji 

w przedmiotowym rankingu. Wyższy od średniej odsetek braku zaufania odnotowano 

w dziewięciu porównywanych jednostkach, w tym m.in. w Łodzi (19,10%). 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

448 

Tabela 460 Poziom zaufania do władz miasta w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%]  

stopień zaufania do władz miasta 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 27,27% 63,64% 9,09% 0,00% 

Bełchatów 5,10% 84,08% 9,55% 1,27% 

Brzeziny 7,69% 57,69% 30,77% 3,85% 

Głowno 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

Koluszki 17,19% 70,31% 12,50% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 17,54% 54,39% 28,07% 0,00% 

Kutno 5,80% 61,84% 32,37% 0,00% 

Łask 8,51% 63,83% 27,66% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 52,63% 36,84% 10,53% 

Łowicz 17,65% 82,35% 0,00% 0,00% 

Łódź 12,18% 65,26% 19,10% 3,46% 

Opoczno 0,00% 62,50% 4,17% 33,33% 

Ozorków 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Pabianice 27,66% 53,19% 14,89% 4,26% 

Piotrków Trybunalski 18,40% 75,00% 6,13% 0,47% 

Radomsko 8,44% 64,29% 23,38% 3,90% 

Rawa Mazowiecka 36,59% 51,22% 9,76% 2,44% 

Sieradz 15,38% 76,92% 7,69% 0,00% 

Skierniewice 13,37% 70,30% 16,34% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 3,68% 88,97% 7,35% 0,00% 

Wieluń 19,61% 76,47% 3,92% 0,00% 

Zduńska Wola 6,67% 77,78% 14,81% 0,74% 

Zgierz 8,21% 79,85% 11,94% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 7,41% 62,22% 30,37% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 2,61% 80,87% 16,52% 0,00% 

Średnia dla obszaru 11,71% 69,52% 16,74% 2,03% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania proboszczowi i księżom w parafii 

Poziom całkowitego zaufania do instytucji kościelnych, w tym przede wszystkim do księży 

i proboszcza kształtuje się na poziomie 27,13% i jest to wynik wyższy od przeciętnego dla 

pozostałych instytucji. W utworzonym rankingu zaufania respondentów do poszczególnych 

instytucji omawiana zmienna plasuje się w na piątym miejscu wśród dziewięciu badanych 

instytucji. Niemniej jednak, grupa ankietowanych deklarująca całkowity brak zaufania 

wynosi 17,45% i sytuuje omawianą kategorię na czwartej pozycji w rankingu zbiorczym, 

wyprzedzając jedynie Rząd Polski, media oraz instytucje samorządu województwa. 

Co ważne, wyższy od średniej odsetek braku zaufania odnotowano w dziewięciu 

porównywanych miastach oraz dwóch grupach najmniejszych miast województwa 

łódzkiego. Warto zwrócić uwagę, że wyższy deklarowany brak zaufania do księży 
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identyfikuje się w mniejszych miastach, wyjątkiem jest sytuacja Łodzi, gdzie omawiany 

wskaźnik kształtuje się na poziomie 18,85%. 

Tabela 461 Poziom zaufania do proboszcza/księży w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

stopień zaufania proboszczowi i księżom w parafii 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 63,64% 30,30% 6,06% 0,00% 

Bełchatów 31,21% 55,41% 11,46% 1,91% 

Brzeziny 15,38% 42,31% 38,46% 3,85% 

Głowno 13,89% 77,78% 8,33% 0,00% 

Koluszki 18,75% 59,38% 21,88% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 12,28% 49,12% 33,33% 5,26% 

Kutno 18,36% 45,41% 34,78% 1,45% 

Łask 34,04% 46,81% 17,02% 2,13% 

Łęczyca 0,00% 31,58% 26,32% 42,11% 

Łowicz 41,18% 58,82% 0,00% 0,00% 

Łódź 26,67% 48,21% 18,85% 6,28% 

Opoczno 6,25% 35,42% 18,75% 39,58% 

Ozorków 25,00% 31,25% 43,75% 0,00% 

Pabianice 44,68% 39,01% 2,84% 13,48% 

Piotrków Trybunalski 41,98% 53,77% 2,83% 1,42% 

Radomsko 12,99% 62,99% 12,99% 11,04% 

Rawa Mazowiecka 43,90% 43,90% 12,20% 0,00% 

Sieradz 32,69% 63,46% 3,85% 0,00% 

Skierniewice 22,77% 59,90% 17,33% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 28,68% 64,71% 6,62% 0,00% 

Wieluń 32,35% 57,84% 9,80% 0,00% 

Zduńska Wola 21,48% 48,89% 28,89% 0,74% 

Zgierz 37,31% 57,46% 5,22% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 20,74% 37,78% 41,48% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 18,26% 50,43% 29,57% 1,74% 

Średnia dla obszaru 27,13% 51,26% 17,45% 4,16% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania do policji  

Poziom całkowitego zaufania do policji jest wysoki i kształtuje się na poziomie 29,26%. 

W utworzonym rankingu zaufania respondentów do poszczególnych instytucji omawiana 

zmienna plasuje się w na trzecim miejscu wśród dziewięciu badanych instytucji – ustępując 

jedynie organizacjom pozarządowym oraz lekarzom. Jednocześnie wskazania na 

całkowity brak zaufania wynoszą 16,9%, co sytuuje policję na piątej pozycji w rankingu 

zbiorczym. Wyższy od średniej odsetek braku zaufania do policji odnotowano w jedenastu 

porównywanych jednostkach – w tej grupie dominują mniejsze miasta i obie grupy miast.  
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Tabela 462 Poziom zaufania do policji w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

stopień zaufania do policji 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 54,55% 45,45% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 32,48% 54,14% 11,46% 1,91% 

Brzeziny 7,69% 38,46% 50,00% 3,85% 

Głowno 44,44% 38,89% 13,89% 2,78% 

Koluszki 10,94% 54,69% 34,38% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 22,81% 50,88% 24,56% 1,75% 

Kutno 10,63% 56,52% 32,85% 0,00% 

Łask 21,28% 61,70% 14,89% 2,13% 

Łęczyca 0,00% 57,89% 31,58% 10,53% 

Łowicz 60,78% 33,33% 5,88% 0,00% 

Łódź 31,54% 52,18% 14,23% 2,05% 

Opoczno 4,17% 64,58% 0,00% 31,25% 

Ozorków 18,75% 37,50% 43,75% 0,00% 

Pabianice 49,65% 42,55% 6,38% 1,42% 

Piotrków Trybunalski 46,23% 45,75% 7,08% 0,94% 

Radomsko 17,53% 62,34% 17,53% 2,60% 

Rawa Mazowiecka 43,90% 29,27% 26,83% 0,00% 

Sieradz 26,92% 57,69% 15,38% 0,00% 

Skierniewice 28,71% 52,97% 16,83% 1,49% 

Tomaszów Mazowiecki 34,56% 61,76% 3,68% 0,00% 

Wieluń 50,00% 40,20% 9,80% 0,00% 

Zduńska Wola 20,00% 58,52% 20,74% 0,74% 

Zgierz 35,07% 57,46% 5,97% 1,49% 

Grupa miast 5-10 tys. 12,59% 51,85% 35,56% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 10,43% 46,09% 40,87% 2,61% 

Średnia dla obszaru 29,26% 52,00% 16,90% 1,84% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania do samorządu województwa  

Poziom całkowitego zaufania do samorządu województwa, kształtuje się na poziomie 

13,06% i należy go ocenić jako bardzo niski. W utworzonym rankingu zaufania 

respondentów do poszczególnych instytucji omawiana zmienna plasuje się w na siódmym 

miejscu wśród dziewięciu badanych instytucji wyprzedzając nieznacznie jedynie Rząd 

Polski i władze miasta. Dodatkowo całkowity brak zaufania wynoszący 18,48% sytuuje 

władze województwa na trzeciej pozycji w rankingu zbiorczym. Jedynie Rząd Polski oraz 

media osiągnęły wyższy poziom niechęci i artykułowanego braku zaufania. 

Wyższy od średniej odsetek braku zaufania odnotowano w dwunastu porównywanych 

jednostkach.  
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Tabela 463 Poziom zaufania do samorządu województwa łódzkiego w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

stopień zaufania do samorządu województwa 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 36,36% 51,52% 12,12% 0,00% 

Bełchatów 5,10% 81,53% 10,83% 2,55% 

Brzeziny 0,00% 53,85% 42,31% 3,85% 

Głowno 41,67% 22,22% 16,67% 19,44% 

Koluszki 9,38% 65,63% 25,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 15,79% 61,40% 22,81% 0,00% 

Kutno 6,28% 55,56% 38,16% 0,00% 

Łask 29,79% 53,19% 10,64% 6,38% 

Łęczyca 0,00% 5,26% 26,32% 68,42% 

Łowicz 62,75% 33,33% 3,92% 0,00% 

Łódź 18,46% 57,69% 16,54% 7,31% 

Opoczno 0,00% 58,33% 0,00% 41,67% 

Ozorków 6,25% 50,00% 43,75% 0,00% 

Pabianice 4,26% 75,18% 4,26% 16,31% 

Piotrków Trybunalski 2,36% 83,96% 7,55% 6,13% 

Radomsko 12,99% 44,81% 22,08% 20,13% 

Rawa Mazowiecka 41,46% 51,22% 7,32% 0,00% 

Sieradz 21,15% 51,92% 26,92% 0,00% 

Skierniewice 18,32% 54,95% 23,27% 3,47% 

Tomaszów Mazowiecki 5,15% 82,35% 11,76% 0,74% 

Wieluń 14,71% 73,53% 11,76% 0,00% 

Zduńska Wola 11,85% 62,22% 22,22% 3,70% 

Zgierz 2,99% 84,33% 11,19% 1,49% 

Grupa miast 5-10 tys 7,41% 52,59% 39,26% 0,74% 

Grupa miast od 0-5 tys. 2,61% 56,52% 28,70% 12,17% 

Średnia dla obszaru 13,06% 61,94% 18,48% 6,52% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania do Rządu Polskiego 

Tylko co dziesiąty respondent deklaruje, że całkowicie ufa Rządowi Polskiemu, należy ten 

wynik ocenić jako bardzo niski. W utworzonym rankingu zaufania respondentów 

do poszczególnych instytucji omawiana zmienna plasuje się w na ostatnim – dziewiątym 

miejscu. Dodatkowo całkowity brak zaufania, wynoszący 31,26%, sytuuje rząd 

na pierwszej pozycji w rankingu zbiorczym. Wyższy od średniej odsetek braku zaufania 

odnotowano głównie w mniejszych miastach i zdefiniowanych grupach miast. W 

największych miastach województwa poziom całkowitego braku zaufania do władzy 

centralnej jest niższy niż średnia dla obszaru, czego przykładem są wyniki m.in. w 

Tomaszowie Mazowieckim (30,88%), Łodzi (27,82%), Piotrkowie Trybunalskim (25,94%) 

czy też w Pabianicach (21,28%) 
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Tabela 464 Poziom zaufania do Rządu Polskiego w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

stopień zaufania do Rządu Polskiego 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 12,12% 45,45% 42,42% 0,00% 

Bełchatów 5,73% 54,78% 37,58% 1,91% 

Brzeziny 0,00% 26,92% 69,23% 3,85% 

Głowno 22,22% 22,22% 13,89% 41,67% 

Koluszki 4,69% 43,75% 51,56% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 10,53% 66,67% 22,81% 0,00% 

Kutno 6,76% 33,82% 58,45% 0,97% 

Łask 25,53% 27,66% 34,04% 12,77% 

Łęczyca 0,00% 5,26% 42,11% 52,63% 

Łowicz 52,94% 45,10% 1,96% 0,00% 

Łódź 9,62% 56,03% 27,82% 6,54% 

Opoczno 0,00% 52,08% 2,08% 45,83% 

Ozorków 0,00% 43,75% 56,25% 0,00% 

Pabianice 2,13% 70,21% 21,28% 6,38% 

Piotrków Trybunalski 1,89% 67,45% 25,94% 4,72% 

Radomsko 14,29% 42,86% 26,62% 16,23% 

Rawa Mazowiecka 31,71% 60,98% 7,32% 0,00% 

Sieradz 23,08% 32,69% 42,31% 1,92% 

Skierniewice 27,72% 50,50% 15,84% 5,94% 

Tomaszów Mazowiecki 3,68% 64,71% 30,88% 0,74% 

Wieluń 3,92% 79,41% 16,67% 0,00% 

Zduńska Wola 11,85% 57,78% 27,41% 2,96% 

Zgierz 4,48% 61,19% 34,33% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 16,30% 28,89% 53,33% 1,48% 

Grupa miast od 0-5 tys. 7,83% 26,96% 49,57% 15,65% 

Średnia dla obszaru 10,65% 51,90% 31,26% 6,19% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania do mediów 

Poziom całkowitego zaufania do mediów kształtuje się na poziomie 16,9% i należy 

go ocenić jako niski. W utworzonym rankingu zaufania respondentów do poszczególnych 

instytucji omawiana zmienna plasuje się w na szóstym miejscu wśród dziewięciu badanych 

instytucji. Dodatkowo całkowity brak zaufania wynoszący 22,03% sytuuje media na drugiej 

pozycji w rankingu zbiorczym, bezpośrednio za Rządem. Wyższy od średniej odsetek 

braku zaufania odnotowano w dwunastu porównywanych jednostkach. 

Tabela 465 Poziom zaufania do mediów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

stopień zaufania do mediów 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 15,15% 57,58% 27,27% 0,00% 

Bełchatów 11,46% 73,89% 12,10% 2,55% 
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stopień zaufania do mediów 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Brzeziny 7,69% 19,23% 69,23% 3,85% 

Głowno 16,67% 30,56% 11,11% 41,67% 

Koluszki 10,94% 46,88% 42,19% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 7,02% 47,37% 43,86% 1,75% 

Kutno 7,73% 46,38% 43,48% 2,42% 

Łask 36,17% 36,17% 10,64% 17,02% 

Łęczyca 0,00% 73,68% 15,79% 10,53% 

Łowicz 41,18% 58,82% 0,00% 0,00% 

Łódź 16,54% 58,46% 21,79% 3,21% 

Opoczno 2,08% 25,00% 25,00% 47,92% 

Ozorków 6,25% 50,00% 43,75% 0,00% 

Pabianice 17,73% 67,38% 10,64% 4,26% 

Piotrków Trybunalski 20,75% 66,04% 11,79% 1,42% 

Radomsko 17,53% 52,60% 18,83% 11,04% 

Rawa Mazowiecka 39,02% 39,02% 21,95% 0,00% 

Sieradz 9,62% 48,08% 34,62% 7,69% 

Skierniewice 23,76% 51,49% 16,83% 7,92% 

Tomaszów Mazowiecki 52,94% 44,12% 2,21% 0,74% 

Wieluń 15,69% 76,47% 7,84% 0,00% 

Zduńska Wola 14,81% 60,00% 22,22% 2,96% 

Zgierz 5,97% 82,09% 11,94% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys. 5,93% 45,19% 46,67% 2,22% 

Grupa miast od 0-5 tys. 6,96% 40,00% 38,26% 14,78% 

Średnia dla obszaru 16,90% 56,06% 22,03% 5,00% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania do organizacji pozarządowych 

Poziom całkowitego zaufania do organizacji pozarządowych kształtuje się na poziomie 

31,61% i należy go ocenić jako bardzo wysoki. W utworzonym rankingu zaufania 

respondentów do poszczególnych instytucji omawiana zmienna plasuje się w na drugim 

miejscu wśród dziewięciu badanych instytucji, bezpośrednio za instytucjami służby 

zdrowia. Dodatkowo całkowity brak zaufania wynoszący 15,45% sytuuje omawianą grupę 

na siódmej pozycji w rankingu zbiorczym – niższy poziom braku zaufania odnotowano 

jedynie w przypadku sądów i prokuratury oraz instytucji służby zdrowia.  

Tabela 466 Poziom zaufania do organizacji pozarządowych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

stopień zaufania do organizacji pozarządowych 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 48,48% 42,42% 9,09% 0,00% 

Bełchatów 54,78% 33,76% 8,28% 3,18% 

Brzeziny 7,69% 42,31% 46,15% 3,85% 

Głowno 25,00% 25,00% 11,11% 38,89% 
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stopień zaufania do organizacji pozarządowych 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Grupa miast 5-10 tys 15,56% 46,67% 35,56% 2,22% 

Grupa miast od 0-5 tys. 12,17% 35,65% 39,13% 13,04% 

Koluszki 6,25% 59,38% 34,38% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 8,77% 59,65% 31,58% 0,00% 

Kutno 8,70% 57,49% 30,92% 2,90% 

Łask 27,66% 48,94% 6,38% 17,02% 

Łęczyca 0,00% 47,37% 21,05% 31,58% 

Łowicz 31,37% 68,63% 0,00% 0,00% 

Łódź 28,46% 53,97% 12,31% 5,26% 

Opoczno 2,08% 45,83% 10,42% 41,67% 

Ozorków 18,75% 50,00% 31,25% 0,00% 

Pabianice 59,57% 24,82% 5,67% 9,93% 

Piotrków Trybunalski 62,74% 26,89% 8,49% 1,89% 

Radomsko 13,64% 48,70% 15,58% 22,08% 

Rawa Mazowiecka 34,15% 46,34% 19,51% 0,00% 

Sieradz 11,54% 63,46% 17,31% 7,69% 

Skierniewice 27,72% 45,05% 16,83% 10,40% 

Tomaszów Mazowiecki 66,18% 30,15% 2,94% 0,74% 

Wieluń 44,12% 50,00% 5,88% 0,00% 

Zduńska Wola 14,07% 62,22% 17,78% 5,93% 

Zgierz 61,19% 35,07% 1,49% 2,24% 

Średnia dla obszaru 31,61% 46,23% 15,45% 6,71% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania do sądów i prokuratury 

Poziom całkowitego zaufania do sądów i prokuratury, kształtuje się na poziomie 28,26% 

i należy go ocenić jako wysoki, nieznacznie niższy od wyniku policji. W utworzonym 

rankingu zaufania respondentów do poszczególnych instytucji omawiana zmienna plasuje 

się w na czwartym miejscu wśród dziewięciu badanych instytucji. Dodatkowo całkowity 

brak zaufania, wynoszący 14,74%, sytuuje władze miasta na przedostatniej pozycji 

w rankingu zbiorczym.  

Tabela 467 Poziom zaufania do sądów i prokuratury w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

stopień zaufania do sądów i prokuratury 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 33,33% 36,36% 30,30% 0,00% 

Bełchatów 31,21% 56,05% 8,92% 3,82% 

Brzeziny 7,69% 57,69% 30,77% 3,85% 

Głowno 36,11% 25,00% 5,56% 33,33% 

Koluszki 14,06% 62,50% 23,44% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 17,54% 56,14% 26,32% 0,00% 

Kutno 14,49% 52,66% 29,95% 2,90% 
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stopień zaufania do sądów i prokuratury 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Łask 36,17% 46,81% 6,38% 10,64% 

Łęczyca 0,00% 31,58% 31,58% 36,84% 

Łowicz 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

Łódź 24,36% 53,08% 16,41% 6,15% 

Opoczno 8,33% 56,25% 0,00% 35,42% 

Ozorków 18,75% 50,00% 31,25% 0,00% 

Pabianice 53,90% 36,17% 4,26% 5,67% 

Piotrków Trybunalski 52,83% 39,15% 7,55% 0,47% 

Radomsko 18,83% 51,30% 15,58% 14,29% 

Rawa Mazowiecka 36,59% 53,66% 9,76% 0,00% 

Sieradz 25,00% 61,54% 7,69% 5,77% 

Skierniewice 26,73% 51,98% 10,89% 10,40% 

Tomaszów Mazowiecki 38,24% 56,62% 4,41% 0,74% 

Wieluń 44,12% 46,08% 9,80% 0,00% 

Zduńska Wola 17,78% 64,44% 15,56% 2,22% 

Zgierz 37,31% 48,51% 11,94% 2,24% 

Grupa miast 5-10 tys 23,70% 45,19% 28,15% 2,96% 

Grupa miast od 0-5 tys. 16,52% 53,91% 19,13% 10,43% 

Średnia dla obszaru 28,26% 51,19% 14,74% 5,81% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Stopień zaufania do instytucji ochrony zdrowia  

Poziom całkowitego zaufania do instytucji ochrony zdrowia kształtuje się na poziomie 

39,35% i należy go ocenić jako bardzo wysoki. W utworzonym rankingu zaufania 

respondentów do poszczególnych instytucji omawiana zmienna plasuje 

się w na pierwszym miejscu.. Dodatkowo całkowity brak zaufania wynoszący 11,35% 

sytuuje władze miasta na dziewiątej pozycji w rankingu zbiorczym.  

Tabela 468 Poziom zaufania do instytucji ochrony zdrowia w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

stopień zaufania instytucji ochrony zdrowia 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 57,58% 42,42% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 57,96% 30,57% 7,64% 3,82% 

Brzeziny 26,92% 57,69% 11,54% 3,85% 

Głowno 19,44% 36,11% 0,00% 44,44% 

Koluszki 26,56% 57,81% 15,63% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 12,28% 64,91% 22,81% 0,00% 

Kutno 22,22% 52,66% 21,74% 3,38% 

Łask 31,91% 55,32% 4,26% 8,51% 

Łęczyca 5,26% 52,63% 21,05% 21,05% 

Łowicz 39,22% 58,82% 1,96% 0,00% 

Łódź 33,97% 51,41% 11,03% 3,59% 
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stopień zaufania instytucji ochrony zdrowia 

 całkowicie ufam średnio ufam w ogóle nie ufam trudno powiedzieć 

Opoczno 2,08% 72,92% 0,00% 25,00% 

Ozorków 25,00% 62,50% 12,50% 0,00% 

Pabianice 69,50% 16,31% 9,93% 4,26% 

Piotrków Trybunalski 81,60% 13,68% 4,72% 0,00% 

Radomsko 15,58% 57,14% 14,29% 12,99% 

Rawa Mazowiecka 63,41% 34,15% 2,44% 0,00% 

Sieradz 26,92% 55,77% 11,54% 5,77% 

Skierniewice 22,77% 53,96% 11,39% 11,88% 

Tomaszów Mazowiecki 68,38% 30,15% 1,47% 0,00% 

Wieluń 45,10% 41,18% 13,73% 0,00% 

Zduńska Wola 18,52% 70,37% 8,89% 2,22% 

Zgierz 85,07% 9,70% 3,73% 1,49% 

Grupa miast 5-10 tys. 31,85% 36,30% 28,15% 3,70% 

Grupa miast od 0-5 tys. 15,65% 50,43% 23,48% 10,43% 

Średnia dla obszaru 39,35% 44,35% 11,35% 4,94% 

Źródło: badanie CATI, n=3100 
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II 4.4 Poczucie bezpieczeństwa a ocena problemów społecznych w mieście 

II 4.5.1 Jak poczucie zagrożenia problemami społecznymi wpływa na odczuwany 

poziom bezpieczeństwa w mieście? 

Problem kradzieży 

Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej 

arytmetycznej postrzegania intensywności problemów społecznych w mieście - problem 

kradzieży  

Przeciętnie niemal 2/3 ogółu respondentów odczuwa średni poziom bezpieczeństwa 

w zamieszkiwanym przez siebie mieście. Dla porównania pełny poziom bezpieczeństwa 

deklaruje co piąty badany (21,8%), a brak poczucia bezpieczeństwa 9,3% wszystkich 

respondentów. Najbardziej intensywne postrzeganie kradzieży jako dużego problemu 

społecznego, występuje w grupie deklarującej brak poczucia bezpieczeństwa (27,53% 

badanych), ważność tego problemu maleje wraz ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa - 

w grupie respondentów mających pełne poczucie bezpieczeństwa, aż 28,51% badanych 

nie dostrzega tego typu problemu w swoim mieście.  

Tabela 469 Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności 
problemu kradzieży w mieście [%] 

deklarowane poczucie bezpieczeństwa 

 intensywności problemu kradzieży duży problem średni problem 
brak 

problemu 
trudno 

powiedzieć 

pełne poczucie 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 7,83% 57,90% 28,51% 5,76% 

Liczebność 53 392 193 39 

średnie 
Średnia dla obszaru 13,13% 71,68% 10,57% 4,62% 

Liczebność 267 1458 215 94 

brak poczucia 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 27,53% 62,02% 8,01% 2,44% 

Liczebność 79 178 23 7 

trudno powiedzieć 
Średnia dla obszaru 12,75% 56,86% 2,94% 27,45% 

Liczebność 13 58 3 28 

Źródło: badanie CATI, n=3100 

Tabela 470 Brak poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu kradzieży 
w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 5,00% 20,00% 75,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 

Kutno 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
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brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Łódź 6,60% 50,00% 41,51% 1,89% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 22,22% 7,41% 70,37% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 2,86% 14,29% 82,86% 0,00% 

Radomsko 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 22,22% 0,00% 77,78% 0,00% 

Wieluń 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zduńska Wola 12,50% 25,00% 62,50% 0,00% 

Zgierz 0,00% 4,17% 83,33% 12,50% 

Grupa miast 5-10 tys 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 8,01% 27,53% 62,02% 2,44% 

Źródło: badanie CATI, n=287 

Tabela 471 Średnie poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu kradzieży 
w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnie poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 13,04% 4,35% 43,48% 39,13% 

Bełchatów 1,87% 30,84% 67,29% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 47,62% 47,62% 4,76% 

Głowno 26,32% 5,26% 63,16% 5,26% 

Koluszki 7,32% 17,07% 75,61% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 18,18% 0,00% 81,82% 0,00% 

Kutno 38,89% 10,32% 50,00% 0,79% 

Łask 68,42% 0,00% 15,79% 15,79% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 78,57% 21,43% 

Łowicz 7,14% 0,00% 92,86% 0,00% 

Łódź 5,88% 20,49% 68,69% 4,93% 

Opoczno 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 4,95% 0,99% 84,16% 9,90% 

Piotrków Trybunalski 1,23% 4,91% 92,64% 1,23% 

Radomsko 13,13% 26,26% 57,58% 3,03% 

Rawa Mazowiecka 9,09% 18,18% 72,73% 0,00% 

Sieradz 13,33% 10,00% 66,67% 10,00% 

Skierniewice 20,67% 10,67% 68,00% 0,67% 

Tomaszów Mazowiecki 5,15% 1,03% 91,75% 2,06% 

Wieluń 2,41% 0,00% 95,18% 2,41% 

Zduńska Wola 15,22% 10,87% 71,74% 2,17% 
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średnie poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Zgierz 2,27% 9,09% 88,64% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 22,03% 18,64% 57,63% 1,69% 

Grupa miast od 0-5 tys. 17,74% 12,90% 66,13% 3,23% 

Średnia dla obszaru 10,57% 13,13% 71,68% 4,62% 

Źródło: badanie CATI, n=2034 

Tabela 472 Pełne poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu kradzieży w 
mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pełne poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 12,50% 50,00% 37,50% 

Bełchatów 23,08% 0,00% 76,92% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Głowno 58,82% 5,88% 29,41% 5,88% 

Koluszki 14,29% 9,52% 76,19% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 33,33% 0,00% 63,33% 3,33% 

Kutno 25,71% 22,86% 44,29% 7,14% 

Łask 53,57% 0,00% 46,43% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 13,04% 4,35% 82,61% 0,00% 

Łódź 17,89% 9,76% 66,67% 5,69% 

Opoczno 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

Ozorków 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 8,33% 16,67% 41,67% 33,33% 

Piotrków Trybunalski 12,50% 0,00% 75,00% 12,50% 

Radomsko 36,36% 9,09% 29,55% 25,00% 

Rawa Mazowiecka 38,46% 11,54% 50,00% 0,00% 

Sieradz 10,53% 15,79% 73,68% 0,00% 

Skierniewice 48,89% 4,44% 46,67% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 10,00% 10,00% 70,00% 10,00% 

Wieluń 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 22,86% 8,57% 68,57% 0,00% 

Zgierz 36,36% 0,00% 63,64% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 27,14% 1,43% 67,14% 4,29% 

Grupa miast od 0-5 tys. 42,86% 0,00% 55,10% 2,04% 

Średnia dla obszaru 28,51% 7,83% 57,90% 5,76% 

Źródło: badanie CATI, n=677 
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Problem włamań do mieszkań 

Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej 

arytmetycznej postrzegania intensywności problemów społecznych w mieście - problem 

włamań do mieszkań 

Niemal połowa ogółu badanych włamania do mieszkań postrzega jako średni problem 

społeczny. Jednocześnie przeciętnie 28,9% respondentów nie ma na ten temat zdania, 

z czego można wnioskować, iż w odczuciu znacznej części badanych problem ten nie jest 

przesadnie istotny/powszechny. Kradzieże uznawane są za duży problem przede 

wszystkim przez grupę osób deklarujących brak poczucia bezpieczeństwa (25,78%). 

Wartość tego wskaźnika w znaczny sposób maleje wraz ze wzrostem poczucia 

bezpieczeństwa.  

Tabela 473 Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności 
problemu włamań do mieszkań [%] 

deklarowane poczucie bezpieczeństwa 

 intensywności problemu włamań do mieszkań duży problem średni problem 
brak 

problemu 
trudno 

powiedzieć 

pełne poczucie 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 9,01% 46,09% 6,50% 38,40% 

Liczebność 61 312 44 260 

średnie 
Średnia dla obszaru 14,90% 50,98% 6,39% 27,73% 

Liczebność 303 1037 130 564 

brak poczucia 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 25,78% 54,01% 2,44% 17,77% 

Liczebność 74 155 7 51 

trudno powiedzieć 
Średnia dla obszaru 7,84% 42,16% 28,43% 21,57% 

Liczebność 8 43 29 22 

Źródło: badania CATI, n=3100 

Tabela 474 Brak poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu włamań 
do mieszkań w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 25,00% 15,00% 60,00% 0,00% 

Brzeziny 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 10,38% 52,83% 34,91% 1,89% 

Ozorków 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 

Pabianice 11,11% 3,70% 85,19% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 14,29% 2,86% 82,86% 0,00% 

Radomsko 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

461 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Skierniewice 71,43% 0,00% 28,57% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 33,33% 11,11% 55,56% 0,00% 

Wieluń 21,43% 0,00% 78,57% 0,00% 

Zduńska Wola 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Zgierz 29,17% 4,17% 54,17% 12,50% 

Grupa miast 5-10 tys 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 17,77% 25,78% 54,01% 2,44% 

Źródło: badanie CATI, n=287 

Tabela 475 Średnie poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu włamań 
do mieszkań w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnie poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 17,39% 0,00% 30,43% 52,17% 

Bełchatów 30,84% 25,23% 42,99% 0,93% 

Brzeziny 33,33% 0,00% 61,90% 4,76% 

Głowno 26,32% 5,26% 68,42% 0,00% 

Koluszki 29,27% 2,44% 68,29% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 22,73% 0,00% 77,27% 0,00% 

Kutno 46,03% 19,84% 32,54% 1,59% 

Łask 68,42% 5,26% 15,79% 10,53% 

Łęczyca 7,14% 21,43% 21,43% 50,00% 

Łowicz 21,43% 3,57% 75,00% 0,00% 

Łódź 14,61% 25,62% 51,42% 8,35% 

Opoczno 2,27% 0,00% 43,18% 54,55% 

Ozorków 12,50% 12,50% 75,00% 0,00% 

Pabianice 45,54% 0,99% 43,56% 9,90% 

Piotrków Trybunalski 50,92% 3,07% 44,79% 1,23% 

Radomsko 14,14% 25,25% 55,56% 5,05% 

Rawa Mazowiecka 27,27% 18,18% 54,55% 0,00% 

Sieradz 26,67% 13,33% 46,67% 13,33% 

Skierniewice 19,33% 10,67% 68,67% 1,33% 

Tomaszów Mazowiecki 67,01% 3,09% 27,84% 2,06% 

Wieluń 21,69% 3,61% 68,67% 6,02% 

Zduńska Wola 20,65% 7,61% 67,39% 4,35% 

Zgierz 43,18% 6,82% 48,86% 1,14% 

Grupa miast 5-10 tys. 25,42% 44,07% 30,51% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 4,84% 16,13% 75,81% 3,23% 

Średnia dla obszaru 27,73% 14,90% 50,98% 6,39% 

Źródło: badanie CATI, n=2034 
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Tabela 476 Pełne poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu włamań do 
mieszkań w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pełne poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 25,00% 0,00% 37,50% 37,50% 

Bełchatów 30,77% 0,00% 69,23% 0,00% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Głowno 47,06% 0,00% 41,18% 11,76% 

Koluszki 42,86% 4,76% 52,38% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 43,33% 0,00% 53,33% 3,33% 

Kutno 57,14% 1,43% 34,29% 7,14% 

Łask 78,57% 3,57% 17,86% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 13,04% 21,74% 65,22% 0,00% 

Łódź 18,70% 27,64% 47,15% 6,50% 

Opoczno 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 16,67% 16,67% 33,33% 33,33% 

Piotrków Trybunalski 12,50% 0,00% 75,00% 12,50% 

Radomsko 15,91% 9,09% 47,73% 27,27% 

Rawa Mazowiecka 50,00% 11,54% 38,46% 0,00% 

Sieradz 21,05% 5,26% 63,16% 10,53% 

Skierniewice 31,11% 4,44% 64,44% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 10,00% 30,00% 10,00% 

Wieluń 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Zduńska Wola 17,14% 11,43% 71,43% 0,00% 

Zgierz 54,55% 9,09% 36,36% 0,00% 

Grupa miast 5-10 tys 67,14% 1,43% 28,57% 2,86% 

Grupa miast od 0-5 tys. 53,06% 0,00% 42,86% 4,08% 

Średnia dla obszaru 38,40% 9,01% 46,09% 6,50% 

Źródło: badanie CATI, n=677 
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Problem pobić 

Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej 

arytmetycznej postrzegania intensywności problemów społecznych w mieście - problem 

pobić 

Problem pobić jako duży problem wskazywany jest przez 18,4% respondentów. 

Jednocześnie 27,9% badanych w ogóle nie dostrzega tego typu problemu. 

1/3 respondentów odczuwających brak poczucia bezpieczeństwa dostrzega pobicia jako 

duży problem. Wartość tego wskaźnika jest niemal dwukrotnie wyższa od wartości 

wskaźnika zadeklarowanego przez osoby odczuwające średni poziom bezpieczeństwa 

oraz niemal trzykrotnie wyższa od osób odczuwających pełne bezpieczeństwo.  

Tabela 477 Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności 
problemu pobić [%] 

deklarowane poczucie bezpieczeństwa 

 intensywności problemu pobić duży problem średni problem 
brak 

problemu 
trudno 

powiedzieć 

pełne poczucie 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 13,44% 46,53% 32,35% 7,68% 

Liczebność 91 315 219 52 

średnie 
Średnia dla obszaru 18,24% 46,66% 27,93% 7,18% 

Liczebność 371 949 568 146 

brak poczucia 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 33,10% 43,21% 20,21% 3,48% 

Liczebność 95 124 58 10 

trudno powiedzieć 
Średnia dla obszaru 12,75% 40,20% 20,59% 26,47% 

Liczebność 13 41 21 27 

Źródło: badania CATI, n=3100 

Tabela 478 Brak poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu pobić 
w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Bełchatów 40,00% 15,00% 45,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 16,67% 66,67% 0,00% 16,67% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łódź 8,49% 55,66% 33,02% 2,83% 

Ozorków 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Pabianice 44,44% 3,70% 51,85% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 14,29% 11,43% 74,29% 0,00% 

Radomsko 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Sieradz 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Skierniewice 42,86% 28,57% 28,57% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 11,11% 33,33% 55,56% 0,00% 

Wieluń 57,14% 0,00% 42,86% 0,00% 

Zduńska Wola 12,50% 37,50% 37,50% 12,50% 

Zgierz 29,17% 4,17% 54,17% 12,50% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 20,21% 33,10% 43,21% 3,48% 

Źródło: badanie CATI, n=287 

Tabela 479 Średnie poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu pobić w 
miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnie poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 13,04% 0,00% 39,13% 47,83% 

Bełchatów 33,64% 17,76% 45,79% 2,80% 

Brzeziny 0,00% 28,57% 66,67% 4,76% 

Głowno 42,11% 10,53% 31,58% 15,79% 

Koluszki 2,44% 21,95% 75,61% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 18,18% 9,09% 72,73% 0,00% 

Kutno 36,51% 21,43% 40,48% 1,59% 

Łask 68,42% 10,53% 21,05% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 21,43% 21,43% 57,14% 

Łowicz 32,14% 32,14% 32,14% 3,57% 

Łódź 15,18% 31,50% 44,40% 8,92% 

Opoczno 2,27% 0,00% 25,00% 72,73% 

Ozorków 12,50% 50,00% 37,50% 0,00% 

Pabianice 51,49% 1,98% 34,65% 11,88% 

Piotrków Trybunalski 57,06% 2,45% 39,26% 1,23% 

Radomsko 8,08% 20,20% 63,64% 8,08% 

Rawa Mazowiecka 18,18% 18,18% 63,64% 0,00% 

Sieradz 13,33% 10,00% 63,33% 13,33% 

Skierniewice 22,67% 8,67% 67,33% 1,33% 

Tomaszów Mazowiecki 65,98% 6,19% 27,84% 0,00% 

Wieluń 44,58% 7,23% 43,37% 4,82% 

Zduńska Wola 10,87% 29,35% 57,61% 2,17% 

Zgierz 46,59% 7,95% 44,32% 1,14% 

Grupa miast 5-10 tys. 27,12% 45,76% 27,12% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 8,06% 8,06% 79,03% 4,84% 

Średnia dla obszaru 27,93% 18,24% 46,66% 7,18% 

Źródło: badanie CATI, n=2034 
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Tabela 480 Pełne poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu pobić w 
miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pełne poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 12,50% 0,00% 50,00% 37,50% 

Bełchatów 23,08% 0,00% 76,92% 0,00% 

Brzeziny 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Głowno 52,94% 5,88% 23,53% 17,65% 

Koluszki 19,05% 9,52% 71,43% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 32,86% 7,14% 51,43% 8,57% 

Łask 60,71% 3,57% 35,71% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 39,13% 26,09% 34,78% 0,00% 

Łódź 19,51% 34,96% 38,21% 7,32% 

Opoczno 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 8,33% 25,00% 41,67% 25,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 87,50% 12,50% 

Radomsko 22,73% 15,91% 29,55% 31,82% 

Rawa Mazowiecka 26,92% 23,08% 50,00% 0,00% 

Sieradz 36,84% 5,26% 52,63% 5,26% 

Skierniewice 33,33% 17,78% 48,89% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 50,00% 0,00% 30,00% 20,00% 

Wieluń 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

Zduńska Wola 20,00% 11,43% 68,57% 0,00% 

Zgierz 36,36% 9,09% 45,45% 9,09% 

Grupa miast 5-10 tys. 44,29% 2,86% 45,71% 7,14% 

Grupa miast od 0-5 tys. 46,94% 2,04% 46,94% 4,08% 

Średnia dla obszaru 32,35% 13,44% 46,53% 7,68% 

Źródło: badanie CATI, n=677 
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Problem wandalizmu 

Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej 

arytmetycznej postrzegania intensywności problemów społecznych w mieście - problem 

wandalizmu 

Wandalizm postrzegany jest jako duży problem przez około 40% ogółu badanych, w tym 

aż przez 3/4 respondentów deklarujących brak poczucia bezpieczeństwa. Wskaźnik ten 

jest o 30 punktów procentowych wyższy w porównaniu do grupy osób odczuwających 

średni poziom bezpieczeństwa oraz o 60 punktów procentowych od grupy czującej się 

bardzo bezpiecznie. W grupie deklarującej pełne bezpieczeństwo, niemal 30% 

respondentów w ogóle nie dostrzega tego problemu.  

Tabela 481 Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności 
problemu wandalizmu w mieście [%] 

deklarowane poczucie bezpieczeństwa 

 intensywności problemu wandalizmu duży problem średni problem 
brak 

problemu 
trudno 

powiedzieć 

pełne poczucie 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 15,81% 48,45% 28,66% 7,09% 

Liczebność 107 328 194 48 

średnie 
Średnia dla obszaru 43,46% 39,72% 10,91% 5,90% 

Liczebność 884 808 222 120 

brak poczucia 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 74,91% 19,86% 3,14% 2,09% 

Liczebność 215 57 9 6 

trudno powiedzieć 
Średnia dla obszaru 56,86% 15,69% 4,90% 22,55% 

Liczebność 58 16 5 23 

Źródło: badania CATI, n=3100 

Tabela 482 Brak poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu wandalizmu 
w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 85,00% 15,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,94% 82,08% 16,04% 0,94% 

Ozorków 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

Pabianice 18,52% 59,26% 22,22% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 91,43% 8,57% 0,00% 

Radomsko 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Skierniewice 0,00% 71,43% 28,57% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

Wieluń 7,14% 85,71% 7,14% 0,00% 

Zduńska Wola 12,50% 37,50% 50,00% 0,00% 

Zgierz 0,00% 66,67% 20,83% 12,50% 

Grupa miast 5-10 tys. 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 3,14% 74,91% 19,86% 2,09% 

Źródło: badanie CATI, n=287 

Tabela 483 Średnie poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu wandalizmu 
w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnie poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 39,13% 30,43% 30,43% 

Bełchatów 1,87% 56,07% 41,12% 0,93% 

Brzeziny 0,00% 52,38% 47,62% 0,00% 

Głowno 47,37% 5,26% 26,32% 21,05% 

Koluszki 2,44% 34,15% 63,41% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 22,73% 4,55% 72,73% 0,00% 

Kutno 36,51% 30,16% 31,75% 1,59% 

Łask 57,89% 10,53% 31,58% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 28,57% 50,00% 21,43% 

Łowicz 32,14% 32,14% 35,71% 0,00% 

Łódź 5,12% 47,63% 41,75% 5,50% 

Opoczno 0,00% 0,00% 9,09% 90,91% 

Ozorków 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Pabianice 4,95% 58,42% 24,75% 11,88% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 62,58% 36,20% 1,23% 

Radomsko 21,21% 29,29% 42,42% 7,07% 

Rawa Mazowiecka 9,09% 36,36% 54,55% 0,00% 

Sieradz 30,00% 23,33% 43,33% 3,33% 

Skierniewice 16,00% 26,67% 53,33% 4,00% 

Tomaszów Mazowiecki 2,06% 56,70% 41,24% 0,00% 

Wieluń 27,71% 48,19% 24,10% 0,00% 

Zduńska Wola 9,78% 27,17% 60,87% 2,17% 

Zgierz 6,82% 75,00% 17,05% 1,14% 

Grupa miast 5-10 tys. 8,47% 54,24% 35,59% 1,69% 

Grupa miast od 0-5 tys. 11,29% 30,65% 54,84% 3,23% 

Średnia dla obszaru 10,91% 43,46% 39,72% 5,90% 

Źródło: badanie CATI, n=2034  
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Tabela 484 Pełne poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu wandalizmu 
w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pełne poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 37,50% 50,00% 12,50% 

Bełchatów 30,77% 38,46% 30,77% 0,00% 

Brzeziny 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Głowno 58,82% 0,00% 23,53% 17,65% 

Koluszki 38,10% 19,05% 42,86% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 46,67% 0,00% 53,33% 0,00% 

Kutno 27,14% 14,29% 55,71% 2,86% 

Łask 46,43% 3,57% 50,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 34,78% 8,70% 56,52% 0,00% 

Łódź 13,01% 30,89% 47,15% 8,94% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 16,67% 25,00% 41,67% 16,67% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 0,00% 87,50% 12,50% 

Radomsko 13,64% 22,73% 29,55% 34,09% 

Rawa Mazowiecka 34,62% 23,08% 42,31% 0,00% 

Sieradz 36,84% 5,26% 52,63% 5,26% 

Skierniewice 31,11% 11,11% 53,33% 4,44% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 40,00% 50,00% 10,00% 

Wieluń 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 8,57% 25,71% 65,71% 0,00% 

Zgierz 27,27% 36,36% 27,27% 9,09% 

Grupa miast 5-10 tys. 41,43% 1,43% 54,29% 2,86% 

Grupa miast od 0-5 tys. 55,10% 0,00% 40,82% 4,08% 

Średnia dla obszaru 28,66% 15,81% 48,45% 7,09% 

Źródło: badanie CATI, n=677 
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Problem alkoholizmu i narkomanii 

Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej 

arytmetycznej postrzegania intensywności problemów społecznych w mieście - problem 

alkoholizmu i narkomanii 

Z zebranych danych wynika, iż problem alkoholizmu i narkomanii jest jednym z najbardziej 

palących problemów. Wśród ogółu badanych aż 41,3% postrzega go jako duży problem, 

kolejnych 40,8% jako średni, a 12,5% nie dostrzega tego problemu. Wśród osób 

określających alkoholizm i narkomanię jako duży problem, najwyższym odsetkiem tego 

typu wskazań cechuje się grupa osób o najniższym poziomie bezpieczeństwa - 71,78%. 

W grupie osób o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, wskaźnik ten jest niemal 

trzykrotnie niższy, niemniej jednak wynosi ponad 1/4 ogółu respondentów z tej kategorii.  

Tabela 485 Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności 
problemu alkoholizmu i narkomanii w mieście [%] 

deklarowane poczucie bezpieczeństwa 

 intensywności problemu alkoholizmu i narkomanii duży problem średni problem 
brak 

problemu 
trudno 

powiedzieć 

pełne poczucie 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 25,41% 40,18% 28,36% 6,06% 

Liczebność 172 272 192 41 

średnie 
Średnia dla obszaru 42,92% 43,31% 9,10% 4,67% 

Liczebność 873 881 185 95 

brak poczucia 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 71,78% 23,69% 2,44% 2,09% 

Liczebność 206 68 7 6 

trudno powiedzieć 
Średnia dla obszaru 28,43% 42,16% 1,96% 27,45% 

Liczebność 29 43 2 28 

Źródło: badania CATI, n=3100 

Tabela 486 Brak poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu alkoholizmu i 
narkomanii w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,94% 73,58% 23,58% 1,89% 

Ozorków 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 70,37% 29,63% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 

Radomsko 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 
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brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Skierniewice 14,29% 57,14% 28,57% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 11,11% 55,56% 33,33% 0,00% 

Wieluń 7,14% 85,71% 7,14% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 87,50% 12,50% 0,00% 

Zgierz 0,00% 45,83% 41,67% 12,50% 

Grupa miast 5-10 tys. 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 2,44% 71,78% 23,69% 2,09% 

Źródło: badanie CATI, n=287 

Tabela 487 Średnie poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu alkoholizmu 
i narkomanii w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnie poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 30,43% 47,83% 21,74% 

Bełchatów 1,87% 54,21% 42,06% 1,87% 

Brzeziny 0,00% 52,38% 47,62% 0,00% 

Głowno 42,11% 10,53% 26,32% 21,05% 

Koluszki 0,00% 21,95% 78,05% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 13,64% 13,64% 72,73% 0,00% 

Kutno 33,33% 48,41% 16,67% 1,59% 

Łask 31,58% 10,53% 52,63% 5,26% 

Łęczyca 0,00% 35,71% 50,00% 14,29% 

Łowicz 17,86% 17,86% 64,29% 0,00% 

Łódź 4,93% 48,77% 42,69% 3,61% 

Opoczno 0,00% 2,27% 6,82% 90,91% 

Ozorków 0,00% 87,50% 12,50% 0,00% 

Pabianice 6,93% 48,51% 42,57% 1,98% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 55,83% 43,56% 0,61% 

Radomsko 16,16% 34,34% 46,46% 3,03% 

Rawa Mazowiecka 9,09% 45,45% 45,45% 0,00% 

Sieradz 20,00% 33,33% 43,33% 3,33% 

Skierniewice 14,67% 24,67% 55,33% 5,33% 

Tomaszów Mazowiecki 1,03% 35,05% 63,92% 0,00% 

Wieluń 20,48% 44,58% 34,94% 0,00% 

Zduńska Wola 13,04% 32,61% 53,26% 1,09% 

Zgierz 1,14% 50,00% 47,73% 1,14% 

Grupa miast 5-10 tys. 8,47% 62,71% 25,42% 3,39% 

Grupa miast od 0-5 tys. 8,06% 59,68% 30,65% 1,61% 

Średnia dla obszaru 9,10% 42,92% 43,31% 4,67% 

Źródło: badanie CATI, n=2034  
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Tabela 488 Pełne poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu alkoholizmu 
i narkomanii w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pełne poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 12,50% 37,50% 25,00% 25,00% 

Bełchatów 30,77% 46,15% 23,08% 0,00% 

Brzeziny 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Głowno 64,71% 11,76% 11,76% 11,76% 

Koluszki 42,86% 9,52% 47,62% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 40,00% 3,33% 56,67% 0,00% 

Kutno 20,00% 52,86% 25,71% 1,43% 

Łask 39,29% 10,71% 46,43% 3,57% 

Łęczyca 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 30,43% 13,04% 56,52% 0,00% 

Łódź 13,01% 29,27% 53,66% 4,07% 

Opoczno 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ozorków 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 16,67% 41,67% 25,00% 16,67% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Radomsko 18,18% 27,27% 25,00% 29,55% 

Rawa Mazowiecka 34,62% 34,62% 30,77% 0,00% 

Sieradz 26,32% 42,11% 26,32% 5,26% 

Skierniewice 20,00% 22,22% 53,33% 4,44% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 

Wieluń 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 14,29% 25,71% 60,00% 0,00% 

Zgierz 18,18% 18,18% 45,45% 18,18% 

Grupa miast 5-10 tys 52,86% 8,57% 32,86% 5,71% 

Grupa miast od 0-5 tys. 55,10% 14,29% 26,53% 4,08% 

Średnia dla obszaru 28,36% 25,41% 40,18% 6,06% 

Źródło: badanie CATI, n=677 
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Problem ubóstwa 

Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej 

arytmetycznej postrzegania intensywności problemów społecznych w mieście - problem 

ubóstwa  

Ubóstwo na terenie obszaru objętego badaniem, postrzegane jest jako duży problem przez 

37,6% badanych. Około 46% respondentów postrzega ubóstwo jako średni problem, 

a co 10 badany w ogóle go nie dostrzega. Najwyższy odsetek osób wskazujących 

omawiane zagadnienie jako poważny problem społeczny, znajduje się w grupie osób 

o najniższym poziomie bezpieczeństwa (65,16%). Jednocześnie zaledwie 3,48% 

badanych mieszczących się w tej kategorii, w ogóle nie dostrzega tego problemu.  

Tabela 489 Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności 
problemu ubóstwa w mieście [%] 

deklarowane poczucie bezpieczeństwa 

 intensywności problemu ubóstwa duży problem średni problem 
brak 

problemu 
trudno 

powiedzieć 

pełne poczucie 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 21,42% 53,32% 19,50% 5,76% 

Liczebność 145 361 132 39 

średnie 
Średnia dla obszaru 38,79% 47,93% 8,407% 4,867% 

Liczebność 789 975 171 99 

brak poczucia 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 65,16% 28,57% 3,48% 2,79% 

Liczebność 187 82 10 8 

trudno powiedzieć 
Średnia dla obszaru 43,14% 31,37% 3,92% 21,57% 

Liczebność 44 32 4 22 

Źródło: badania CATI, n=3100 

Tabela 490 Brak poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu ubóstwa 
w mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 

Brzeziny 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Kutno 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 2,83% 75,47% 19,81% 1,89% 

Ozorków 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 

Pabianice 3,70% 59,26% 37,04% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 74,29% 25,71% 0,00% 

Radomsko 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Skierniewice 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 

Tomaszów Mazowiecki 11,11% 55,56% 33,33% 0,00% 

Wieluń 7,14% 71,43% 21,43% 0,00% 

Zduńska Wola 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 

Zgierz 0,00% 37,50% 50,00% 12,50% 

Grupa miast 5-10 tys 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 3,48% 65,16% 28,57% 2,79% 

Źródło: badanie CATI, n=287 

Tabela 491 Średnie poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu ubóstwa w 
mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnie poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 52,17% 34,78% 13,04% 

Bełchatów 0,94% 35,51% 61,68% 1,87% 

Brzeziny 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Głowno 10,53% 15,79% 52,63% 21,05% 

Koluszki 9,76% 2,44% 87,81% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 18,18% 0,00% 81,82% 0,00% 

Kutno 27,78% 38,89% 31,75% 1,59% 

Łask 21,05% 21,05% 52,63% 5,26% 

Łęczyca 0,00% 57,14% 42,86% 0,00% 

Łowicz 21,43% 3,57% 75,00% 0,00% 

Łódź 6,64% 44,40% 45,73% 3,23% 

Opoczno 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 

Ozorków 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 2,97% 45,55% 50,50% 0,99% 

Piotrków Trybunalski 1,23% 59,51% 39,26% 0,00% 

Radomsko 9,09% 23,23% 61,62% 6,06% 

Rawa Mazowiecka 9,09% 45,46% 45,46% 0,00% 

Sieradz 16,67% 40,00% 40,00% 3,33% 

Skierniewice 18,67% 15,33% 55,33% 10,67% 

Tomaszów Mazowiecki 1,03% 59,79% 39,18% 0,00% 

Wieluń 9,64% 34,94% 55,42% 0,00% 

Zduńska Wola 10,87% 29,35% 54,35% 5,44% 

Zgierz 0,00% 40,91% 57,96% 1,14% 

Grupa miast 5-10 tys. 13,56% 52,54% 25,42% 8,48% 

Grupa miast od 0-5 tys. 8,07% 66,13% 22,58% 3,23% 

Średnia dla obszaru 8,41% 38,79% 47,94% 4,87% 

Źródło: badanie CATI, n=2034 
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Tabela 492 Pełne poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu ubóstwa w 
mieście w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pełne poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 12,50% 62,50% 12,50% 12,50% 

Bełchatów 7,69% 46,15% 46,15% 0,00% 

Brzeziny 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Głowno 17,65% 0,00% 64,71% 17,65% 

Koluszki 33,33% 4,76% 61,90% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 26,67% 3,33% 70,00% 0,00% 

Kutno 18,57% 15,71% 57,14% 8,57% 

Łask 25,00% 32,14% 42,86% 0,00% 

Łęczyca 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Łowicz 30,43% 8,70% 60,87% 0,00% 

Łódź 13,82% 28,46% 53,66% 4,07% 

Opoczno 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 

Ozorków 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pabianice 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Radomsko 15,91% 25,00% 31,82% 27,27% 

Rawa Mazowiecka 53,85% 30,77% 15,38% 0,00% 

Sieradz 15,79% 47,37% 36,84% 0,00% 

Skierniewice 22,22% 24,44% 46,67% 6,67% 

Tomaszów Mazowiecki 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Wieluń 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 5,71% 25,71% 68,57% 0,00% 

Zgierz 0,00% 9,09% 72,73% 18,18% 

Grupa miast 5-10 tys. 18,57% 7,14% 72,86% 1,43% 

Grupa miast od 0-5 tys. 32,65% 14,29% 46,94% 6,12% 

Średnia dla obszaru 19,50% 21,42% 53,32% 5,76% 

Źródło: badanie CATI, n=677 
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Problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej 

arytmetycznej postrzegania intensywności problemów społecznych w mieście - problem 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z najmniej palących problemów na terenie 

objętym badaniem. Zdaniem zaledwie 17% ankietowanych, jest to duży problem, około 

57% określa go jako problem średni, a 16,2% w ogóle go nie dostrzega. Wśród osób 

o najwyższym poczuciu bezpieczeństwa, ponad 1/3 respondentów nie dostrzega problemu 

zagrożeń w ruchu drogowym. Natomiast dla blisko 30% badanych z grupy o najniższym 

poziomie odczuwania bezpieczeństwa, omawiany problem jest problemem dużym.  

Tabela 493 Częstość deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności 
problemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym [%] 

deklarowane poczucie bezpieczeństwa 

 intensywności problemu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

duży problem średni problem 
brak 

problemu 
trudno 

powiedzieć 

pełne poczucie 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 11,37% 45,05% 35,75% 7,83% 

Liczebność 77 305 242 53 

średnie 
Średnia dla obszaru 17,26% 63,42% 11,85% 7,47% 

Liczebność 351 1290 241 152 

brak poczucia 
bezpieczeństwa 

Średnia dla obszaru 29,62% 47,04% 5,23% 18,12% 

Liczebność 85 135 15 52 

trudno powiedzieć 
Średnia dla obszaru 13,73% 56,86% 4,90% 24,51% 

Liczebność 14 58 5 25 

Źródło: badania CATI, n=3100 

Tabela 494 Brak poczucia bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Bełchatów 0,00% 15,00% 80,00% 5,00% 

Brzeziny 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Koluszki 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 

Kutno 16,67% 50,00% 16,67% 16,67% 

Łęczyca 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Łódź 0,94% 53,77% 32,08% 13,21% 

Ozorków 0,00% 33,33% 50,00% 16,67% 

Pabianice 11,11% 7,41% 40,74% 40,74% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 

Radomsko 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Rawa Mazowiecka 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Sieradz 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

476 

brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Skierniewice 14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 

Tomaszów Mazowiecki 11,11% 0,00% 77,78% 11,11% 

Wieluń 7,14% 0,00% 71,43% 21,43% 

Zduńska Wola 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 

Zgierz 4,17% 4,17% 79,17% 12,50% 

Grupa miast 5-10 tys 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 

Grupa miast od 0-5 tys. 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Średnia dla obszaru 5,23% 29,62% 47,04% 18,12% 

Źródło; badanie CATI, n=287 

Tabela 495 Średnie poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

średnie poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 0,00% 65,22% 30,43% 4,35% 

Bełchatów 0,93% 16,82% 81,31% 0,93% 

Brzeziny 19,05% 4,76% 76,19% 0,00% 

Głowno 31,58% 10,53% 26,32% 31,58% 

Koluszki 21,95% 2,44% 75,61% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 27,27% 4,55% 68,18% 0,00% 

Kutno 34,13% 11,11% 50,00% 4,76% 

Łask 42,11% 10,53% 21,05% 26,32% 

Łęczyca 0,00% 28,57% 71,43% 0,00% 

Łowicz 25,00% 3,57% 71,43% 0,00% 

Łódź 7,40% 31,31% 55,98% 5,31% 

Opoczno 0,00% 0,00% 59,09% 40,91% 

Ozorków 12,50% 12,50% 75,00% 0,00% 

Pabianice 7,92% 3,96% 73,27% 14,85% 

Piotrków Trybunalski 0,00% 13,50% 79,75% 6,75% 

Radomsko 9,09% 24,24% 55,56% 11,11% 

Rawa Mazowiecka 36,36% 45,45% 18,18% 0,00% 

Sieradz 30,00% 10,00% 43,33% 16,67% 

Skierniewice 17,33% 14,67% 51,33% 16,67% 

Tomaszów Mazowiecki 5,15% 5,15% 86,60% 3,09% 

Wieluń 8,43% 8,43% 78,31% 4,82% 

Zduńska Wola 30,43% 3,26% 60,87% 5,43% 

Zgierz 2,27% 5,68% 89,77% 2,27% 

Grupa miast 5-10 tys 16,95% 28,81% 47,46% 6,78% 

Grupa miast od 0-5 tys. 14,52% 14,52% 67,74% 3,23% 

Średnia dla obszaru 11,85% 17,26% 63,42% 7,47% 

Źródło; badanie CATI, n=2034 
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Tabela 496 Pełne poczucie bezpieczeństwa w zależności od średniej arytmetycznej postrzegania intensywności problemu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] 

pełne poczucie bezpieczeństwa 

 brak problemu duży problem średni problem trudno powiedzieć 

Aleksandrów Łódzki 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Bełchatów 7,69% 30,77% 53,85% 7,69% 

Brzeziny 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 

Głowno 52,94% 0,00% 11,76% 35,29% 

Koluszki 71,43% 4,76% 23,81% 0,00% 

Konstantynów Łódzki 40,00% 6,67% 53,33% 0,00% 

Kutno 25,71% 1,43% 65,71% 7,14% 

Łask 46,43% 3,57% 35,71% 14,29% 

Łęczyca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Łowicz 21,74% 8,70% 69,57% 0,00% 

Łódź 21,14% 26,83% 48,78% 3,25% 

Opoczno 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

Ozorków 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Pabianice 33,33% 8,33% 50,00% 8,33% 

Piotrków Trybunalski 12,50% 25,00% 62,50% 0,00% 

Radomsko 18,18% 2,27% 47,73% 31,82% 

Rawa Mazowiecka 57,69% 23,08% 19,23% 0,00% 

Sieradz 52,63% 5,26% 42,11% 0,00% 

Skierniewice 13,33% 17,78% 60,00% 8,89% 

Tomaszów Mazowiecki 20,00% 20,00% 50,00% 10,00% 

Wieluń 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Zduńska Wola 42,86% 0,00% 51,43% 5,71% 

Zgierz 18,18% 9,09% 63,64% 9,09% 

Grupa miast 5-10 tys 60,00% 2,86% 32,86% 4,29% 

Grupa miast od 0-5 tys. 65,31% 4,08% 18,37% 12,24% 

Średnia dla obszaru 35,75% 11,37% 45,05% 7,83% 

Źródło; badanie CATI, n=677 
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III Wyniki ekspertyzy  

III.1 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie stanu 
kapitału ludzkiego oraz jego akumulacji 

III. 1.1 Stan kapitału ludzkiego 

Tabela 497 Zmienne kapitału ludzkiego3  

KW1  udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym, D. 

KW2  udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, S, ZD. 

KW3  
udział respondentów z wykształceniem średnim: zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym, 
średnim ogólnokształcącym, policealnym, S. 

KW4  udział respondentów z wykształceniem wyższym, S, ZD. 

KEG  
udział uczniów klas 3. gimnazjów, którzy uzyskali wynik wysoki z egzaminu gimnazjalnego w liczbie 
zdających ogółem w roku 2014, w procentach, S, ZD. 

KEGP 
średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 
w roku 2014, w procentach, S. 

KEM  
udział maturzystów przystępujących do egzaminu pisemnego, którzy zdali z wynikiem wysokim (ponad 
78%) z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, w liczbie zdających ogółem, w roku 
2014, w procentach, S, ZD. 

KEMP  średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów, w procentach, w roku 2014, S. 

KEMZ  
odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu, w roku 
2014, S.   

KDW  odsetek osób, które brały udział w różnych formach dokształcania, S, ZD. 

KJO  
znajomość języków obcych, średnia punktów (nie zna języków – 0 pkt., zna jeden język – 1 pkt, zna 2 
języki – 2 pkt., zna 3 języki – 3 pkt.), S, ZD. 

KK  korzystanie z komputera, średnia punktów (każda umiejętność to 1 pkt, maks. 3 pkt.), S. 

KI- korzystanie z Internetu, (każdy sposób wykorzystywania to 1 pkt , maks. 4 punkty), S. 

KDG  
aktywność gospodarcza ludności, średnia arytmetyczna liczby nowo zarejestrowanych osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności z lat 2009 
 - 2014, S, ZD *. 

KAE 1 
aktywność ekonomiczna, udział  liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy 
pracujących, osoba zatrudniona, pracownik (umowa o pracę, pracownik służb mundurowych, S, ZD. 

KAE 2 
aktywność ekonomiczna, udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców 
(samo zatrudnionych), przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza, rolnik, S, ZD. 

KAE 3 
aktywność ekonomiczna, udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych, 
D, ZD. 

KAE 4 
aktywność ekonomiczna, udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych 
zawodowo, emeryci, renciści, uczniowie, studenci. 

                                            

3 W tabeli i w pozostałych prezentujących badane cechy stymulanty i destymulanty oznaczano odpowiednio 

przez S i D, a zmienne decyzyjne przez ZD. 
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Wyeliminowano zmienne: KEGP (ze względu na niską wartość współczynnika zmienności, 

tu 5%),  KW1, KW3, KEGP, KEMP, KEMZ, KK, KI, KAE 4 (w efekcie doboru zmiennych 

diagnostycznych dokonanego metodą parametryczną). 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego 

uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika.  

* średnia arytmetyczna liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności z lat 2009 - 2014 oznacza 

średnią wartość badanego wskaźnika w okresie 5 lat (2009-2014) dla badanego obszaru 

odnotowaną w rejestrze GUS 

Tabela 498 Ranking miast województwa łódzkiego ze względu na stan kapitału ludzkiego 

Nr Miasto KL 

1 Łódź 0,57 

2 Opoczno 0,52 

3 Łowicz 0,51 

4 Koluszki 0,50 

5 Bełchatów 0,50 

6 Piotrków Trybunalski 0,48 

7 Wieluń 0,47 

8 Brzeziny 0,47 

9 Radomsko 0,46 

10 Łęczyca 0,45 

11 Skierniewice 0,45 

12 Pabianice 0,45 

13 Ozorków 0,44 

14 Zgierz 0,44 

15 Zduńska Wola 0,44 

16 Rawa Mazowiecka 0,42 

17 Tomaszów Mazowiecki 0,38 

18 Kutno 0,38 

19 Sieradz 0,36 

20 Konstantynów Łódzki 0,36 

21 Grupa miast 5-10 tys. 0,36 

22 Grupa miast 0-5 tys. 0,32 

23 Głowno 0,32 

24 Łask 0,31 

25 Aleksandrów Łódzki 0,25 
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Wykres 1 Wartości miernika kapitału ludzkiego 
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III. 1.2 Akumulacja kapitału ludzkiego 

Tabela 499 Zmienne akumulacja kapitału ludzkiego 

ALM  
średniookresowe tempo zmian w stosunku do liczby osób meldujących się na pobyt stały do liczby 
osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców (stan na 30.VI), w latach 2004-2014,w procentach, S, ZD. 

ALU  
zgony na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo wzrostu w procentach, w latach 2004-2014, 
D, ZD. 

ALDEG  
dynamika średniej liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego w procentach, średniookresowe tempo 
zmian liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego, 
w latach 2013-2015, w procentach, S, ZD. 

ALDEM  
dynamika średniej liczby punktów z egzaminu maturalnego w procentach, średniookresowe tempo 
wzrostu w latach 2013-2015, S, ZD. 

ALDW  udział osób biorących udział w różnych formach dokształcania, w procentach, S. 

ALDWP  
udział respondentów planujących wziąć udział w jakiejś formie dokształcania (kolejny poziom 
edukacji, studia podyplomowe, kursy zawodowe, kursy językowe itp.) w ciągu najbliższych 2 lat, 
w procentach, S, ZD. 

ALPUM 
dostępność podstawowych usług medycznych, średnia ocena punktowa, (źle – 1 pkt, średnio, trudno 
powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S, ZD. 

ALSUM  
dostępność specjalistycznych usług medycznych, średnia ocena punktowa, źle – 1 pkt, średnio, 
trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S, ZD. 

ALDUK  
dostępność usług kulturalnych, średnia ocena punktowa, źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 
pkt., dobrze – 3 pkt. ), S. 

ALDUS 
dostępność ośrodków sportu i rekreacji,  średnia ocena punktowa, (źle – 1 pkt, średnio, trudno 
powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S. 

ALDMZ- 
dostępność miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży, średnia ocena punktowa, (źle – 1 pkt, średnio, 
trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S. 

ALMR  
dostępność miejsc, w których można spędzić wolny czas, średnia ocena punktowa, (źle – 1 pkt, 
średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S. 

ALZD  
ocena stanu zdrowia, średnia ocena punktowa, (nie utrudnia codziennego funkcjonowania – 3 pkt., 
czasem utrudnia a czasem nie utrudnia codziennego funkcjonowania – 2 pkt., utrudnia codzienne 
funkcjonowanie – 1 pkt), S, 

ALNE  
niechęć do emigracji, plany związane z zamieszkaniem, udział osób, które za 3 lata mają zamiar 
mieszkać w tym mieście, co obecnie, S, ZD. 

ALUB  
udział bezrobotnych w liczbie ludności wieku produkcyjnym, średniookresowe tempo zmian,  
w latach 2003-2014, w procentach, D, ZD. 

 

Wyeliminowano zmienne: ALZD, (ze względu na niską wartość współczynnika zmienności, 

tu 7%), ALDW, ALPUM, ALDUK, ALDUS, ALDMZ, ALMR (w efekcie doboru zmiennych 

diagnostycznych dokonanego metodą parametryczną). 

Parametry rozkładu syntetycznego miernika akumulacji kapitału ludzkiego są następujące: 

Tabela 500 Parametry rozkładu syntetycznego miernika akumulacji kapitału ludzkiego 

Średnia 0,52 

Mediana 0,51 

Minimum 0,36 

Maksimum 0,70 

Dolny kwartyl 0,48 

Górny kwartyl  0,57 

Odchylenie standardowe 0,08 

Współczynnik zmienności (%) 15,44 
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Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału ludzkiego 

uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika.  

Tabela 501 Ranking miast województwa łódzkiego ze względu na akumulację kapitału ludzkiego 

Nr Miasto AKL 

1 Koluszki 0,70 

2 Kutno 0,68 

3 Radomsko 0,64 

4 Łowicz 0,59 

5 Opoczno 0,59 

6 Brzeziny 0,58 

7 Łęczyca 0,57 

8 Pabianice 0,57 

9 Grupa miast 5-10 tys. 0,56 

10 Rawa Mazowiecka 0,56 

11 Grupa miast 0-5 tys. 0,54 

12 Sieradz 0,52 

13 Łódź 0,51 

14 Bełchatów 0,51 

15 Piotrków Trybunalski 0,50 

16 Skierniewice 0,50 

17 Aleksandrów Łódzki 0,49 

18 Zgierz 0,48 

19 Ozorków 0,48 

20 Konstantynów Łódzki 0,47 

21 Zduńska Wola 0,45 

22 Tomaszów Mazowiecki 0,45 

23 Wieluń 0,42 

24 Głowno 0,41 

25 Łask 0,36 
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Wykres 2 Wartości miernika akumulacji kapitału ludzkiego 
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III.2 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie stanu 
kapitału społecznego oraz jego akumulacji 

III. 2.1 Stan kapitału społecznego  

Tabela 502 Zmienne kapitału społecznego 

KSLGD1 
udział respondentów deklarujących 0 osób (poza respondentem), w gospodarstwie domowym, 
w procentach, D, ZD. 

KSLGD 
udział respondentów deklarujących co najmniej jedną osobę w gospodarstwie domowym (oprócz 
respondenta), w procentach, S. 

KSKR 
kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami), (tak lub trochę tak, trochę nie – 1 pkt, nie – 0 pkt.), 
średnia punktów, S. 

KSKS kontakty z sąsiadami (tak lub trochę tak, trochę nie – 1 pkt, nie – 0 pkt.), średnia punktów, S, ZD. 

KSCSR 
częstotliwość spotkań rodzinnych (raz na kilka lat przy okazji najważniejszych uroczystości rodzinnych 
– 1 pkt, kilka razy w roku, najczęściej z okazji świąt i uroczystości rodzinnych – 2 pkt.,  spotykamy się 
często, bez szczególnych okazji – 3 pkt.), średnia punktów, S, ZD. 

KSRKS 
rodzaj kontaktów z sąsiadami, („dzień dobry” – 1 pkt,  krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego 
spotkania, czasami drobna pomoc – 2 pkt., wizyty w domu, wspólne spędzanie wolnego czasu, 
wzajemne pomaganie sobie – 3 pkt.), średnia punktów, S. 

KSPR 
poszukanie pomocy w rodzinie, wsparcie rzeczowe, wsparcie w formie usług, wsparcie finansowe (tak 
– 1 pkt, nie – 0 pkt. ), udział poszukujących pomocy w populacji, S. 

KSPS poszukanie pomocy u sąsiadów ,udział poszukujących pomocy w populacji, w procentach, S. 

KSOS udział respondentów w organizacjach społecznych, w procentach, S. 

KSZOS 
faktyczne zaangażowanie respondentów w organizacjach społecznych (aktywnie działam – 3 pkt., 
czasem angażuje się bardziej, czasem mniej – 2 pkt., w ogóle się nie udzielam, opłacam składki  
– 1 pkt) średnia punktów, S, ZD. 

KSNGO liczba NGO na 10 tys. mieszkańców, w 2014 r., S, ZD. 

KSDPS praca społeczna w ciągu ostatniego roku, udział osób pracujących społecznie, S. 

KSPOPP  
udział podatników przekazujących 1% podatku na OPP w ogólnej liczbie podatników, w procentach, 
S, ZD. 

KSKW liczba kandydatów do rad miasta na 10 tys. mieszkańców, w 2014 r., S, ZD. 

KSFW frekwencja wyborcza w procentach, w 2014r., S. 

 

Wyeliminowano zmienne: KSLGD2, KSKR, KSPR, (ze względu na niską wartość 

współczynnika zmienności, odpowiednio 7%, 3% i 4% ) oraz KSRKS, KSPS, KS0S, 

KSDPS i KSFW (w efekcie doboru zmiennych diagnostycznych dokonanego metodą 

parametryczną). 

Parametry rozkładu syntetycznego miernika kapitału społecznego są następujące: 

 Tabela 503 Wartości podstawowych parametrów rozkładu syntetycznego miernika kapitału społcznego 

 Średnia 0,48 

 Mediana 0,51 

 Minimum 0,17 

 Maksimum 0,64 

 Dolny kwartyl 0,44 

 Górny kwartyl 0,53 

 Odchylenie standardowe 0,10 

 Współczynnik zmienności (%) 19,81 
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Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału społecznego 

uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika.  

Tabela 504 Ranking miast województwa łódzkiego ze względu na stan kapitału społecznego 

Nr Miasto KS 

1 Tomaszów Mazowiecki  0,64 

2 Grupa miast 0-5 tys.  0,62 

3 Piotrków Trybunalski  0,56 

4 Bełchatów  0,56 

5 Grupa miast 5-10 tys.  0,55 

6 Opoczno  0,54 

7 Wieluń  0,53 

8 Kutno  0,53 

9 Koluszki  0,53 

10 Łódź  0,52 

11 Łęczyca  0,52 

12 Aleksandrów Łódzki  0,51 

13 Pabianice  0,51 

14 Brzeziny  0,51 

15 Rawa Mazowiecka  0,46 

16 Ozorków  0,46 

17 Skierniewice  0,44 

18 Łowicz  0,44 

19 Łask  0,44 

20 Sieradz  0,44 

21 Konstantynów Łódzki  0,42 

22 Radomsko  0,40 

23 Zgierz  0,38 

24 Zduńska Wola  0,36 

25 Głowno  0,17 
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Wykres 3 Wartości miernika kapitału społecznego 
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III. 2.2 Akumulacja kapitału społecznego  

Tabela 505 Zmienne akumulacji kapitału społecznego 

AKSZ1   
poziom zakorzenienia respondentów, udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami 
miasta, S. 

AKSZ2   
poziom zakorzenienia respondentów, udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami 
miasta, S. 

AKSZ3   
poziom zakorzenienia respondentów, udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami 
miasta, S. 

AKSLM   stosunek do miasta, udział osób lubiących swoje miasto, S. 

AKSWŻ  
ocena warunków życia w mieście, (źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), 
średnia ocen, S,ZD. 

AKSMP    
ocena dostępu do miejsc pracy w mieście, (źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 
3 pkt.), średnia ocen, S. 

AKSOE    
ocena oferty edukacyjnej  w mieście, (źle – 1 pkt średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 
pkt.), średnia ocen, S. 

AKSŻ    
ocena życzliwości mieszkańców, (źle – 1 pkt., średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), 
średnia ocen, S. 

AKSAS  
ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta, (źle – 1 pkt., średnio, trudno 
powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), średnia ocen, S. 

AKSASP  
ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz potrzebujących pomocy, (źle – 1 pkt., średnio, 
trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), średnia ocen, S. 

AKSPZ  
preferencje zamieszkania w ciągu 3 lat, w tym mieście związane z miejscem pracy, udział 
respondentów, S, ZD. 

AKSR 1  udział respondentów wierzących i praktykujących, S. 

AKSR 2  udział respondentów wierzących i niepraktykujących, S,ZD. 

AKSR3  udział respondentów niewierzących, S, ZD. 

AKSWM   
chęć współdziałania na rzecz miasta, (nie warto współpracować – 1 pkt, powinno się współpracować 
– 2 pkt., zawsze warto współpracować – 3 pkt.) średnia punktów, S, ZD. 

AKSBK1   
negatywny stosunek brudnego kapitału, poszukiwania pracy, ( naganne – 3  pkt., dopuszczalne, 
trudno powiedzieć – 2 pkt., normalne – 1 pkt), średnia punktów, S. 

AKSBK2   
negatywny stosunek brudnego kapitału, sprawy urzędowe, (naganne – 3 pkt., dopuszczalne, trudno 
powiedzieć – 2 pkt., normalne –  1 pkt), średnia punktów, S. 

AKSBK3  
negatywny stosunek brudnego kapitału, usługi medyczne, (naganne – 3 pkt., dopuszczalne, trudno 
powiedzieć – 2 pkt., normalne – 1 pkt), średnia punktów, S, ZD. 

AKSBK4  
negatywny stosunek brudnego kapitału, wykroczenia i przestępstwa (naganne – 3 pkt., 
dopuszczalne, trudno powiedzieć – 2 pkt., normalne – 1 pkt), średnia punktów, S. 

AKSZ1   
poziom zaufania do instytucji publicznych, władza, (w ogóle nie ufam – 1 pkt., średnio ufam – 2 pkt., 
całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. 

AKSZ2   
poziom zaufania do instytucji publicznych, księża, (w ogóle nie ufam – 1 pkt., średnio ufam – 2 pkt., 
całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S, ZD. 

AKSZ3   
poziom zaufania do instytucji publicznych, policja, (w ogóle nie ufam – 1 pkt., średnio ufam – 2 pkt., 
całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. 
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AKSZ4   
poziom zaufania do instytucji publicznych: samorząd wojewódzki, (w ogóle nie ufam –  1 pkt, średnio 
ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S, ZD. 

AKSZ5   
poziom zaufania do instytucji publicznych, rząd, (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio ufam – 2 pkt., 
całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. 

AKSZ6   
poziom zaufania do instytucji publicznych: media (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio ufam – 2 pkt., 
całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. 

AKSZ7   
poziom zaufania do instytucji publicznych: organizacje, (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio ufam  
– 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. 

AKSZ8   
poziom zaufania do instytucji publicznych wymiar sprawiedliwości, (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio 
ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. 

AKSZ9   poziom zaufania do instytucji publicznych, średnia ranga, S. 

AKSPB   
poczucie bezpieczeństwa w mieście, (brak poczucia bezpieczeństwa – 1 pkt, średnie (trudno 
powiedzieć) – 2 pkt., pełne poczucie bezpieczeństwa – 3 pkt.) średnia punktów, S. 

AKSPS1   
problemy społeczne w mieście: kradzieże, (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) 
– 2 pkt., brak problemu – 3 pkt), średnia punktów, S. 

AKSPS2   
problemy społeczne w mieście: włamania, (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) 
– 2 pkt., brak problemu – 3 pkt), średnia punktów, S. 

AKSPS3  
problemy społeczne w mieście: pobicia, (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) 
 – 2 pkt., brak problemu – 3 pkt), średnia punktów, S. 

AKSPS4  
problemy społeczne w mieście, wandalizm, (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) 
– 2 pkt., brak problemu – 3 pkt), średnia punktów, S. 

AKSPS5  
problemy społeczne w mieście, alkohol (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) 
 – 2 pkt., brak problemu – 3 pkt), średnia punktów, S, ZD. 

AKSPS6  
problemy społeczne w mieście, ubóstwo (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) 
 – 2 pkt., brak problemu – 3 pkt), średnia punktów, S. 

AKSPS7  
problemy społeczne w mieście: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, (duży problem – 1 pkt, średni 
problem (trudno powiedzieć) – 2 pkt., brak problemu – 3 pkt.), średnia punktów 

 

Wyeliminowano zmienne: AKSLM, AKSOE, AKSŻ,  AKSAS, AKSASP (ze względu 

na niską wartość współczynnika zmienności, odpowiednio 5%, 9%, 8%, 9% i 7%) 

oraz  AKSZ1, AKSZ2, AKSZ3, AKSMP, AKSR1, AKSBK1, AKSBK2, AKSBK4, AKSZ1, 

AKSZ3, AKSZ5, AKSZ6, AKSZ7, AKSZ8, AKSZ9, AKSPB, AKSPS1, AKSPS2, AKSPS3, 

AKSPS4, AKSPS6, AKSPS7 (w efekcie doboru zmiennych diagnostycznych dokonanego 

metodą parametryczną).  

Ostatecznie syntetyczny miernik akumulacji kapitału społecznego był obliczany 

na podstawie dziewięciu następujących zmiennych: AKSZ4, AKSPS5, AKSBK3, AKASR2, 

AKSWŻ, AKSR3, AKSZ2, AKSPZ, AKSWM. 
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Parametry rozkładu syntetycznego miernika akumulacji kapitału społecznego są 

następujące: 

Tabela 506 Wartości podstawowych parametrów rozkładu syntetycznego miernika akumulacji kapitału społcznego 

 Średnia 0,50 

 Mediana 0,50 

 Minimum 0,30 

 Maksimum 0,75 

 Dolny kwartyl 0,44 

 Górny kwartyl 0,54 

 Odchylenie standardowe 0,10 

 Współczynnik zmienności (%) 19,42 

 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału ludzkiego 

uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika.  

Tabela 507 Ranking miast województwa łódzkiego ze względu na akumulację kapitału społecznego 

Nr Miasto AKS 

1  Łowicz  0,75 

2  Rawa Mazowiecka  0,65 

3  Koluszki  0,64 

4  Aleksandrów Łódzki  0,58 

5  Wieluń  0,57 

6  Brzeziny  0,55 

7  Sieradz  0,54 

8  Piotrków Trybunalski  0,53 

9  Zgierz  0,53 

10  Zduńska Wola  0,51 

11  Grupa miast 5-10 tys.  0,51 

12  Łódź  0,50 

13  Konstantynów Łódzki  0,50 

14  Kutno  0,49 

15  Tomaszów Mazowiecki  0,48 

16  Skierniewice  0,48 

17  Pabianice  0,47 

18  Bełchatów  0,46 

19  Ozorków  0,44 

20  Radomsko  0,43 

21  Łask  0,41 

22  Głowno  0,40 

23  Grupa miast 0-5 tys.  0,39 

24  Opoczno  0,34 

25  Łęczyca  0,30 
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Wykres 4 Wartości miernika akumulacji kapitału społecznego  
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IV Budowa klasyfikacji według poziomu stanu i akumulacji kapitału 
ludzkiego i społecznego  

IV.1 Klasyfikacja ze względu na stan kapitału ludzkiego oraz akumulację  

Zagadnieniem ważnym z punktu widzenia rozkładu rozważanych zmiennych 

syntetycznych w poszczególnych miastach jest kwestia grupowania miast podobnych pod 

względem wartości odpowiednich zmiennych syntetycznych. Klasyfikacji miast dokonano 

na podstawie wartości zmiennych syntetycznych Z, biorąc pod uwagę trzy podstawowe 

parametry pozycyjne charakteryzujące ich rozkład, tj. wartość środkową, medianę 

oraz kwartale pierwszy i trzeci.  

Zdefiniowano następujące grupy miast: 

Grupa I – o wysokim poziomie kapitału ludzkiego, gdy 𝑧𝑖 ≥ 𝑄3, 

Grupa II – o umiarkowanym poziomie kapitału ludzkiego, 𝑀𝑒 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑄3, 

Grupa III – o niskim poziomie kapitału ludzkiego, 𝑄1 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑀𝑒 , 

Grupa IV – o bardzo niskim poziomie kapitału ludzkiego, 𝑧𝑖 < 𝑄1,  

gdzie : 

zi – wartość zmiennej syntetycznej dla i- tego miasta,  

Me – mediana, wartość środkowa, wartość zmiennej syntetycznej w ułożonym  

(od minimum do maksimum) zbiorze wartości, poniżej i powyżej której znajduje się 

jednakowa liczba badanych miast, tj. po 50%, 

Q1 – kwartyl pierwszy (dolny), wartość zmiennej syntetycznej w uporządkowanym 

(od minimum do maksimum) zbiorze wartości, poniżej której znajduje się 25%, 

badanych miast, powyżej o 75%, 

Q3 – kwartyl trzeci, (górny), wartość zmiennej syntetycznej w uporządkowanym  

(od minimum do maksimum) zbiorze wartości, poniżej której znajduje się 75%, 

badanych miast, powyżej o 25%. 

Wartości podstawowych parametrów rozkładu syntetycznego miernika kapitału ludzkiego 

są następujące: 

Tabela 508 Wartości podstawowych parametrów rozkładu syntetycznego miernika kapitału ludzkiego 

Średnia 0,42 

Mediana 0,44 

Minimum 0,25 

Maksimum 0,57 

Dolny kwartyl 0,36 

Górny kwartyl 0,47 

Odchylenie standardowe 0,08 

Współczynnik zmienności (%) 18,24 
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W grupie miast o wysokim poziomie kapitału ludzkiego znalazło się 7 miast w większości 

należących do zbioru miast w wysokiej liczbie ludności. W grupie tej jest Łódź, a także 

Piotrków Trybunalski i Łowicz. Grupę miast o umiarkowanym poziomie kapitału ludzkiego 

tworzy 6 jednostek o zróżnicowanej strukturze pod względem liczby mieszkańców, 

w grupie trzeciej są również różne miasta, w ostatniej o bardzo niskim poziomie kapitału 

ludzkiego są 4 miasta i obie grupy miast o najmniejszych w województwie liczbach 

mieszkańców. 

Tabela 509 Typologia miast pod względem miernika stanu kapitału ludzkiego 

Stan kapitału 
ludzkiego 

Wartość miernika Miasto 

Wysoki Powyżej 0,47292 
Bełchatów, Koluszki, Łowicz, Łódź, Opoczno, Piotrków Trybunalski, 
Wieluń 

Umiarkowany  [0,4438 - 0,4729) Brzeziny, Łęczyca, Ozorków, Pabianice, Radomsko, Skierniewice 

Niski [0,3625 - 0,4438) 
Kutno, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska 
Wola, Zgierz 

Bardzo niski Poniżej 0,3625 
Aleksandrów Łódzki, Głowno, Grupa miast 0-5 tys., Grupa miast 5-10 
tys., Konstantynów Łódzki, Łask 

 

Analizie poddano również stopień skorelowania zmiennej syntetycznej KL z tworzącymi 

ją zmiennymi diagnostycznymi. Wykorzystano w tym celu współczynnik korelacji liniowej 

Pearsona. Na tej podstawie można przyjąć, że najsilniejszy4 wpływ na poziom kapitału 

ludzkiego miały następujące zmienne: 

 KW4 - udział respondentów z wykształceniem wyższym r=0,56, 

 KEG - udział uczniów klas 3 gimnazjów, którzy uzyskali wynik wysoki z egzaminu 

gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w roku 2014, r=0,42, 

 KEMP - średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów, w roku 2014, 

r=0,51, 

 KDG - średnia liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności z lat 2009 – 2014, 

r=0,43, 

 KAE 2 - udział respondentów deklarujących przynależność do grupy 

przedsiębiorców (samozatrudnionych), przedsiębiorca – własna działalność 

gospodarcza, rolnik r= 0,50. 

  

                                            

4 Wszystkie przywołane tu wartości współczynników korelacji są istotne statystycznie, tj. istotnie różnią się 

od zera przy poziomie istotności =0,05. Poziom istotności to prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej 
hipotezy o zerowej wartości współczynnika.  
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Podobnie jak w przypadku stanu kapitału ludzkiego dokonano klasyfikacji miast ze względu 

na jego akumulację, według przyjętych wcześniej zasad: 

Grupa I – o wysokiej akumulacji kapitału ludzkiego, gdy 𝑧𝑖 ≥ 𝑄3, 

Grupa II – o umiarkowanej akumulacji poziomie kapitału ludzkiego, 𝑀𝑒 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑄3, 

Grupa III – o niskiej akumulacji kapitału ludzkiego, 𝑄1 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑀𝑒 , 

Grupa IV – o bardzo niskiej akumulacji kapitału ludzkiego, 𝑧𝑖 < 𝑄1,  

Tabela 510 Typologia miast pod względem akumulacji kapitału ludzkiego 

Akumulacja kapitału 
ludzkiego 

Wartość 
miernika 

Miasto 

Wysoki 
Powyżej 
 0,5705     

Kutno, Radomsko, Łowicz, Opoczno, Brzeziny, Koluszki, Łęczyca 

Umiarkowany 
 [ 0,5138; 
0,5705) 

Łódź, Pabianice, Sieradz, Rawa Mazowiecka, Grupa miast 0-5 tys. 
Grupa miast 5-10 tys. 

Niski 
[0,4791; 
0,5138) 

 Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Skierniewice, Aleksandrów 
Łódzki, Ozorków 

Bardzo niski 
Poniżej 
0,4791 

Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Wieluń, Konstantynów Łódzki  
Łask, Głowno 

 

Analizując stopień skorelowania zmiennej syntetycznej AKL z tworzącymi ją zmiennymi 

diagnostycznymi, za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona, stwierdzono, 

że najsilniejszy wpływ na akumulację kapitału ludzkiego miały następujące zmienne: 

 ALDEM - średniookresowe tempo wzrostu średniej liczby punktów z egzaminu 

maturalnego w procentach, w latach 2013-2015, r=0,44, 

 ALDWP - udział respondentów planujących wziąć udział w jakiejś formie 

dokształcania (kolejny poziom edukacji, studia podyplomowe, kursy zawodowe, 

kursy językowe itp.) w ciągu najbliższych 2 lat, r=0,41, 

 ALUB - średniookresowe tempo zmian udziału bezrobotnych w liczbie ludności 

wieku produkcyjnym, w latach 2003-2014, r=-0,54.  

Jednym z istotnych celów przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytania, czy 

istnieje związek między stanem kapitału ludzkiego a jego akumulacją, a ponadto jaka jest 

siła tego związku.  

Aby ocenić kierunek oraz siłę tego związku sporządzono tablicę korelacyjną oraz obliczono 

wartość współczynnika korelacji Spearmana między kapitałem a akumulacją kapitału 

ludzkiego.   
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Tabela 511 Tablica korelacyjna kapitał ludzki –akumulacja kapitału ludzkiego 
S

ta
n

 r
o
z
w

o
ju

 

Poziom akumulacji 

- 

Bardzo niski Niski Umiarkowany Wysoki 

[0,3602-0,4791) 
[0,4791; 
0,5138] 

[ 0,5138; 
0,5705] 

[0,0,5705-
0,7007] 

Bardzo niski 
[0,2493 
-0,3625] 

Głowno, 
Konstantynów 

Łódzki, 
Łask 

Aleksandrów 
Łódzki 

Grupa miast  
0-5 tys., 

Grupa miast  
5-10 tys. 

- 

Niski 
[0,3625 
-0,4438] 

Tomaszów 
Mazowiecki, 

Zduńska Wola 
Zgierz 

Rawa 
Mazowiecka, 

Sieradz 
Kutno 

Umiarkowany 
[0,4438 
-0,4729] 

- 
Ozorków 

Skierniewice 
Pabianice 

Brzeziny, 
Łęczyca, 

Radomsko 

Wysoki 
[0,4729 
-0,5737] 

Wieluń 
Bełchatów, 
Piotrków 

Trybunalski 
Łódź 

Koluszki, 
Łowicz, 

Opoczno 

 

Na podstawie tablicy korelacyjnej można wnioskować, że rozważane kategorie są dodatnio 

skorelowane, choć związek ten nie jest zbyt silny. Wniosek ten potwierdza obliczona 

wartość współczynnika korelacji Spearmana, R=0,44, którą należy uznać za istotną 

statystycznie, przy poziomie istotności =0,05.  

IV.2 Klasyfikacja ze względu na stan kapitału społecznego oraz akumulację  

Podobnie jak w przypadku stanu kapitału ludzkiego dokonano klasyfikacji miast ze względu 

na kapitał społeczny, według przyjętych wcześniej zasad: 

Grupa I – o wysokim poziomie kapitału społecznego, gdy 𝑧𝑖 ≥ 𝑄3, 

Grupa II – o umiarkowanym poziomie kapitału społecznego, 𝑀𝑒 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑄3, 

Grupa III – o niskim  poziomie kapitału społecznego, 𝑄1 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑀𝑒 , 

Grupa IV – o bardzo niskim poziomie kapitału społecznego, 𝑧𝑖 < 𝑄1.  

Tabela 512 Typologia miast pod względem poziomu kapitału społecznego 

Stan kapitału 
społecznego 

Wartość 
miernika 

Miasto 

Wysoki 
Powyżej 
 0,5299     

Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, 
Wieluń, Grupa miast 0-5 tys., Grupa miast 5-10 tys. 

Umiarkowany 
[0,5109 - 
0,5299] 

Łódź, Pabianice, Kutno, Aleksandrów Łódzki, Koluszki, Łęczyca 

Niski 
[0,4385 - 
0,5109] 

Skierniewice, Łowicz, Ozorków, Łask, Rawa Mazowiecka 
Brzeziny 

Bardzo niski 
Poniżej 
0,4385 

Zgierz, Radomsko, Sieradz, Zduńska Wola, Konstantynów Łódzki, 
Głowno 

 

Analizując stopień skorelowania zmiennej syntetycznej KS z tworzącymi ją zmiennymi 

diagnostycznymi, za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona stwierdzono, że 

najsilniejszy wpływ na poziom kapitału społecznego miały następujące zmienne: 

 KSKS - kontakty z sąsiadami, r=0,58,  
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 KSCSR - częstotliwość spotkań rodzinnych, r=0,53,  

 KSPOPP - udział podatników przekazujących 1% podatku na OPP w ogólnej liczbie 

podatników, r=0,47.  

 

Klasyfikacja miast ze względu na poziom akumulacji kapitału społecznego dokonana 

została według przyjętych poprzednio zasad:  

Grupa I – o wysokiej akumulacji kapitału społecznego, gdy 𝑧𝑖 ≥ 𝑄3, 

Grupa II – o umiarkowanej akumulacji kapitału społecznego, 𝑀𝑒 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑄3, 

Grupa III – o niskiej akumulacji kapitału społecznego, 𝑄1 ≤ 𝑧𝑖 < 𝑀𝑒 , 

Grupa IV – o bardzo niskiej akumulacji kapitału społecznego, 𝑧𝑖 < 𝑄1.  

Tabela 513 Typologia miast ze względu na akumulację kapitału społecznego 

Akumulacja kapitału ludzkiego Wartość miernika Miasto 

Wysoki 
Powyżej 
 0,5431    

Aleksandrów Łódzki, Łowicz, Wieluń, Rawa 
Mazowiecka, Brzeziny, Koluszki 

Umiarkowany [ 0,4954-0,5431] 
Łódź, Piotrków Trybunalski, Zgierz 
Sieradz, Zduńska Wola, Konstantynów Łódzki 
Grupa miast 5-10 tys. 

Niski [0,4383 – 0,4954] 
Bełchatów, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki 
Kutno, Skierniewice, Ozorków 

Bardzo niski 
Poniżej 
0,4383 

Radomsko, Opoczno, Łask, Głowno, Łęczyca 
Grupa miast 0-5 tys. 

 

Analizując stopień skorelowania zmiennej syntetycznej AKS z tworzącymi ją zmiennymi 

diagnostycznymi, za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona, stwierdzono, że 

najsilniejszy wpływ na akumulację kapitału społecznego miały następujące zmienne: 

 AKSWŻ – ocena warunków życia w mieście, r=0, 0,50, 

 AKSR 2 – udział respondentów wierzących i niepraktykujących, r=0,63,  

 AKSR3 – udział respondentów niewierzących, r=0,45,  

 AKSZ2 – poziom zaufania do księży r=0,67, 

 AKSZ4 – poziom zaufania do samorządu wojewódzkiego, r=0,77. 

 

Badano również związek między stanem kapitału społecznego i jego akumulacją. W tym 

celu sporządzono tablicę korelacyjną, a w celu oceny siły tego związku obliczono wartość 

współczynnika korelacji Spearmana między badanymi zmiennymi.   
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Tabela 514 Tablica korelacyjna kapitał społeczny –akumulacja kapitału społecznego 
S

ta
n

 r
o
z
w

o
ju

 

Poziom akumulacji 

 

Bardzo niski Niski Umiarkowany Wysoki 

[0,3027-0,4383] [0,4383 - 0,4954] [ 0,4954; 0,5431] [0,5431-0,7456] 

Bardzo 
niski 

[0,1711 - 
0,4385] 

Głowno 
Radomsko 

- 

Konstantynów 
Łódzki 
Sieradz 

Zduńska Wola 
Zgierz 

- 

Niski 
[0,4385-
0,5109] 

Łask 
Ozorków 

Skierniewice 
 

Brzeziny 
Łowicz 
Rawa 

Mazowiecka 

Umiarkowany 
[0,5109-
0,5299] 

Łęczyca 
Kutno 

Pabianice 
Łódź 

Aleksandrów 
Łódzki 

Koluszki 

Wysoki 
[0,5299-
0,6433] 

Grupa miast 0-5 
tys. 

Opoczno 

Bełchatów 
Tomaszów 
Mazowiecki 

Grupa miast 5-10 
tys. 

Piotrków 
Trybunalski- 

Wieluń 
 

 

Analizując rozmieszczenie miast w tablicy korelacyjnej sformułowano hipotezę, że między 

kapitałem społecznym oraz jego akumulacją nie zachodzi istotny związek korelacyjny. 

Obliczono również wartość współczynnika korelacji rangowej Spearmana. Współczynnik 

ten przyjął wartość bliską zeru, a tym samym nie było podstaw do odrzucenia hipotezy 

o braku związku między rozważanymi kategoriami.  
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V Charakterystyka miast województwa łódzkiego pod względem 
stanu i akumulacji  

V.1 Miasto Łódź  

V.1.1 Łódź – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Syntetyczny wskaźnik stanu kapitału ludzkiego kształtuje się na poziomie 0,57 i plasuje 

Łódź na pierwszym miejscu w rankingu miast województwa łódzkiego i. Zgodnie z przyjętą 

typologią poziom rozwoju kompleksowo definiowanego kapitału ludzkiego w stolicy 

województwa jest wysoki (wartość miernika – powyżej 0,47292). Tak korzystne oceny 

osiągnęło poza Łodzią sześć miast, w większości o ponadprzeciętnej liczbie mieszkańców 

w skali województwa. W tej perspektywie istotne jest wskazanie głównych potencjałów 

wpływających na dominującą pozycję stolicy województwa w kontekście zdiagnozowanego 

stanu kapitału ludzkiego. Poziom wykształcenie mieszkańców jest ponadprzeciętny, liczba 

osób w wykształceniem wyższym jest wyższa od średniej o 2,22 p.p., natomiast udział 

respondentów, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły podstawowej 

lub gimnazjalnej jest niższy od wartości uśrednionej o 2,74 p.p. i kształtuje się na poziomie 

6,61%. Jakość nauczania mierzona poziomem zdawalności egzaminów jest w Łodzi 

bardziej korzystna od przeciętnej zarówno na poziomie szkół gimnazjalnych, jak również 

średnich. W tym kontekście szczególnie warto podkreślić udział maturzystów z wynikiem 

wysokim w liczbie zdających ogółem, który jest wyższy od średniej dla wszystkich miast 

województwa aż o 4,73 p.p. Omawiając wskaźniki wpływające na komponent wiedzy 

należy odnotować, że jedyną słabszą stroną zaobserwowaną w Łodzi jest relatywnie niski 

poziom partycypacji mieszkańców w różnych formach dokształcania, niższy w stosunku do 

średniej o 5,75 p.p. i kształtujący się na poziomie 17,80%. W zakresie umiejętności należy 

zwrócić uwagę na korzystne wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości (średnia 

arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 

tys. ludności – wartość na poziomie 96,3 – wyższa od średniej o 6,74) oraz na wyższy od 

przeciętnej odsetek populacji osób pracujących. Spośród wskaźników nie wpływających 

na obliczenia syntetycznej miary stanu kapitału ludzkiego, można odnotować przeciętny 

poziom kompetencji komputerowych i związanych z umiejętnościami korzystania 

z Internetu. 
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Tabela 515 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Łódź 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,94% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 6,61% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 69,45% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 22,99% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

23,39% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 59,81 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 29,25% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 59,01 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 74,84% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 17,80% 

8 
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 40,51% 

zna jeden język  48,97% 

zna 2 języki 9,62% 

zna 3 języki 0,90% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 34,74% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 36,92% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 13,59% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 14,74% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 21,79% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 5,00% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 10,00% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 27,31% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 35,90% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności  

96,30 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 47,7% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców  
(samozatrudnionych) 

8,5% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 10,0% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 33,8% 

  



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

499 

V.1.2 Łódź – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału 

ludzkiego  

Wskaźnik syntetyczny akumulacji kapitału ludzkiego w Łodzi plasuje ją na 13 pozycji 

w zbiorczym rankingu miast województwa. Wartość wynosząca 0,51 sytuuje stolicę 

województwa w kategorii miast o umiarkowanym poziomie akumulacji kapitału ludzkiego. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na deficyty, bariery zidentyfikowane w Łodzi 

w poszczególnych obszarach, stanowiące determinanty ograniczonego charakteru 

akumulacji kapitału ludzkiego. W zakresie dynamiki zmian kapitału ludzkiego 

symptomatyczna jest wartość opisująca dynamikę zmian zdawalności egzaminów 

gimnazjalnych. Kształtuje się ona na poziomie 0,26 i jest niższa od średniej o 1,97 

(wskaźnik opisuje dynamikę średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. 

gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian). Jest to szczególnie 

istotne biorąc pod uwagę korzystną zdawalność egzaminu gimnazjalnego odnotowaną 

w 2014 roku (wyższą od średniej dla wszystkich miast obszaru). Zidentyfikowana tendencja 

wskazuje na problem związany z jakością nauczania – jej spadkiem w ostatnich pięciu 

latach. Kolejnym czynnikiem ograniczającym możliwości akumulacji kapitału ludzkiego 

w Łodzi jest wartość współczynnika migracji, który jest niższy od przeciętnej. 
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Tabela 516 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Łódź 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się na pobyt stały do 
liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,01 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,37 

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

0,26 

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

1,41 

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 22,44% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 64,10% 

trudno powiedzieć 13,46% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,23 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,95 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,34 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,41 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,34 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,37 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,68 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

74,87% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-3,65 
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V.1.3 Łódź – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Wskaźnik stanu kapitału społecznego dla Łodzi wynosi 0,52, co plasuje miasto 

na dziesiątej pozycji w rankingu miast województwa łódzkiego. Wartość uzyskanego 

miernika sytuuje Łódź w przedziale pomiędzy 0,5109 a 0,5299, miasta sklasyfikowane 

w tej grupie cechują się umiarkowanym poziomem rozwoju kapitału społecznego. 

W tej kategorii obok omawianego miasta znajduje się pięć ośrodków miejskich w tym m.in. 

Pabianice oraz Kutno. Rozpatrując zmienne wykorzystane do opisania kapitału wiążącego 

należy zwrócić uwagę, na fakt, że blisko co dziesiąty respondent z Łodzi (9,36%) deklaruje 

tylko jedną osobę w gospodarstwie domowym, wskaźnik średni jest niższy o 2,2% i wynosi 

7,16%. Wielkość sieci kontaktów i powiązań, którą dysponują mieszkańcy Łodzi jest 

mniejsza od przeciętnej. Bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy ma atomizacja społeczna, 

jak również starzenie się społeczeństwa. Ankietowani mieszkańcy Łodzi utrzymują 

kontakty z sąsiadami na poziomie bliskim wartości średniej. Jednak dodatkowo, należy 

pozytywnie ocenić częstotliwość kontaktów mieszkańców Łodzi z rodziną (poza 

domownikami) – średnia ważona rang wynosi 2,32 i jest o 0,41 wyższa od przeciętnej 

(skala od 1-3, gdzie 2 oznacza spotkania kilkukrotne w ciągu roku, głównie przy okazji świąt 

i uroczystości rodzinnych). Elementem ograniczającym budowanie kapitału społecznego 

jest wysoki odsetek mieszkańców deklarujących, iż w potrzebie nie zwrócą się o pomoc 

do rodziny – 11,54% respondentów wybiera taką odpowiedź – jest to wynik dwukrotnie 

wyższy od średniej dla wszystkich miast województwa. Liczba NGO na 10 tys. 

mieszkańców wynosi 38 i należy ocenić ten wskaźnik jako wysoki – przeciętny wskaźnik w 

tym zakresie kształtuje się na poziomie 29 podmiotów. Jednocześnie odsetek podatników 

przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby podatników PDOF ogółem jest wyższy 

od średniej o 2% i wynosi 58,96%. Spośród wskaźników nie wpływających na obliczenia 

syntetycznej miary stanu kapitału społecznego należy zwrócić uwagę na zdecydowanie 

niższą frekwencję wyborczą. Kapitał pomostowy stanowi siłę Łodzi w zakresie aktywności 

społecznej, natomiast partycypacja i korzystanie z czynnego, jak również biernego prawa 

wyborczego to istotny deficyt i bariera. 
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Tabela 517 Stan kapitału społecznego dla miasta Łódź 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę w gospodarstwie domowym 9,36% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby w gospodarstwie domowym  
(prócz respondenta) 

90,13% 

25 
Czy utrzymuje P. kontakty z osobami 
z rodziny (nie domownikami)? 

średnia ważona rang 0,89 

26 
Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi 
sąsiadami? 

średnia ważona rang 0,77 

27 
Jak często spotyka się P. z osobami 
z rodziny – nie domownikami? 

średnia ważona rang 2,32 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,84 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się 
P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 11,54% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 8,21% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 14,10% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 13,46% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 52,69% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się 
P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 34,23% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 10,51% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 21,92% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 13,59% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 19,74% 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach 
P. się udziela? 

udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy formalnej 21,15% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się 
Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,51 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 38 

32 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej 
pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy wielokrotnie) na rzecz organizacji 20,38% 

33 Postawy wobec działalności społecznej liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby podatników PDOF ogółem 58,96% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. mieszkańców 1 

35 frekwencja wyborcza 38,34% 
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V.1.4 Łódź – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału 

społecznego 

Wskaźnik syntetyczny w zakresie akumulacji kapitału społecznego dla Łodzi wynosi 0,5 

i plasuje miasto na dwunastym miejscu w klasyfikacji miast województwa łódzkiego. 

Tak jak w przypadku stanu kapitału społecznego, jego akumulacja wpisuje Łódź w grupę 

miast o umiarkowanym poziomie rozwoju akumulacji kapitału społecznego (przedział 

wartości od 0,4954 do 0,5431). Wśród czynników wykorzystywanych w budowaniu 

wskaźnika syntetycznego jako szczególnie istotne należy wskazać te, które ograniczają 

potencjał, możliwości akumulacji kapitału społecznego. Pierwszym zagadnieniem jest 

gorsza od przeciętnej ocena warunków życia w mieście wynosząca 2,17 (wyrażona średnią 

mierzoną rang, 1-oznacza złą a 3 dobrą ocenę, gdzie obliczona wartość dla całego obszaru 

wynosi 2,27). Drugi czynnik analiza odsetka osób, które w sytuacji zdobycia wymarzonej 

pracy w każdym dowolnym miejscu zdeklarowało pozostanie w swoim aktualnym miejscu 

zamieszkania. Dodatkowo wśród ankietowanych respondentów z Łodzi – 59,10% 

preferowałoby dalsze zamieszkiwanie tego miasta – jest to wartość niższa od średniej 

o 1,55 p.p. Pozytywnym elementem jest niższy poziom akceptacji dla brudnego kapitału 

społecznego w odniesieniu do ułatwiania dostępu do usług medycznych. Również 

natężenie problemów związanych z uzależnieniem (alkoholizm, narkomania) jest silniej 

odczuwalne w Łodzi w porównaniu do średniej dla wszystkich analizowanych obszarów.  
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Tabela 518 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Łódź 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 39,87% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 44,49% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 15,64% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 93,72% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,17     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,85     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,42     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,28     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,12     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,10     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 59,10% 

39 
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Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  42,56% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 38,59% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 10,26% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,30 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,67 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,80 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,71 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,37 

42 
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Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,86 

proboszczowi i księżom w parafii: 1,95 

policji, średnia ważona rang 2,13 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,87 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,69 

mediom, średnia ważona rang 1,88 

organizacjom, średnia ważona rang 2,06 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,96 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,16 

43 
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 Jak ocenił(a)by P. poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,96 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,74 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 1,70 

pobicia, średnia ważona rang 1,63 

wandalizm, średnia ważona rang 1,43 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,49 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,53 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,62 
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V.2 Miasto Piotrków Trybunalski 

V.2.1 Piotrków Trybunalski – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

stanu kapitału ludzkiego 

Zmienna syntetyczna opisująca stan kapitału ludzkiego plasuje Piotrków Trybunalski 

na szóstym miejscu w rankingu zbiorczym (wartość wskaźnika wynosi 0,48). Zgodnie 

z przyjętą typologią poziom rozwoju kompleksowo definiowanego kapitału ludzkiego należy 

uznać za wysoki (wartość miernika – powyżej 0,47292). W tej kategorii poza Piotrkowem 

Trybunalskim znajduje się stolica województwa oraz Opoczno, Łowicz, Koluszki 

i Bełchatów. Potencjał miasta w tym zakresie tworzy głównie poziom wykształcenia 

mieszkańców – wyższy od średniej i korzystniejszy od wartości uzyskanej przez Łódź. 

Odsetek respondentów z wyższym wykształceniem wynosi 30,18% i przewyższa średnią 

aż o 9,41 p.p. Ponadto udział respondentów z wykształceniem podstawowym 

i gimnazjalnym jest niższy o przeciętnego wskaźnika od 8,17p.p. Silną stroną Piotrkowa 

Trybunalskiego jest wysoki odsetek respondentów deklarujących znajomość przynajmniej 

jednego języka obcego – wskaźnik kształtuje się na poziomie 55,19% i jest wyższy 

od średniej o 4,48 p.p. Jako silną stronę należy określić również udział respondentów 

deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców, co dziesiąty ankietowany 

prowadzi działalność gospodarczą. Populacja przedsiębiorców w Piotrkowie Trybunalskim 

jest wyższa od średniej dla obszaru o 2,70 p.p. 
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Tabela 519 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Piotrków Trybunalski 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a

 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 1,18% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 68,64% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 30,18% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

23,25% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 59,67 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 23,99% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 58,19 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 72,69% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 21,89% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 35,85% 

zna jeden język  55,19% 

zna 2 języki 8,96% 

zna 3 języki 0,0% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 22,17% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 56,13% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 5,66% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 16,04% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 20,28% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 1,42% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 5,66% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 36,32% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 36,32% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. 
Na 10 tys. ludności  

85,06 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 40,6% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców  
(samozatrudnionych) 

10,8% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 10,8% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 37,7% 
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V.2.2 Piotrków Trybunalski – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału ludzkiego  

Wskaźnik syntetyczny opisujący akumulację kapitału ludzkiego w Piotrkowie Trybunalskim 

jest znacząco niższy od zmiennej opisującej stan kapitału ludzkiego. W rankingu zbiorczym 

miasto plasuje się na 15 pozycji z wskaźnikiem wynoszącym 0,50. W przyjętej typologii 

miast osiągnięta wartość sytuuje Piotrków Trybunalski w grupie miast o niskim poziomie 

możliwości akumulacji kapitału ludzkiego. We wskazanej kategorii znajdują się ośrodki 

miejskie takie jak Bełchatów, Zgierz czy Skierniewice. Potencjał do akumulacji kapitału 

ludzkiego jest ograniczony, w tym kontekście warto wskazać bariery ograniczające wzrost 

tej zmiennej w mieście. Zdawalność matur na poziomie podstawowym wyrażona 

odsetkiem osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących 

do egzaminu jest tylko nieznacznie niższa od średniej. Niemniej zagadnienie zdawalności 

egzaminów maturalnych rozpatrywane w kontekście dynamiki średniej liczby punktów 

uzyskanych przez maturzystów na egzaminie maturalnym (średniookresowe tempo zmian) 

osiąga wartość ujemną, niższą od średniej zbiorczej w tym zakresie o -2,06. Dodatkowo 

ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia, wynosząca 1,1 (wyrażona średnia 

ważona rang, gdzie 1 oznacza źle a 3 dobrze), świadczy o tym, że omawiana 

kwestia  to czynnik silnie ograniczający akumulację kapitału ludzkiego w mieście.  
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Tabela 520 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Piotrków Trybunalski 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średniookresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się na pobyt stały do 
liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,01 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,25     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

1,90     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-1,55     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 19,81% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 59,91% 

trudno powiedzieć 20,28% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p

it
a

łu
 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,03 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,10 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,37 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,55 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,55 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,27 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,76 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

82,55% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-4,40    
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V.2.3 Piotrków Trybunalski – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

stanu kapitału społecznego 

Wskaźnik syntetyczny stanu kapitału społecznego plasuje Piotrków Trybunalski na trzeciej 

pozycji w zbiorczym rankingu miast województwa. Wartość wynosząca 0,56 sytuuje miasto 

w kategorii o wysokim poziomie stanu kapitału społecznego. W tym kontekście warto 

wskazać determinanty stanowiące silną stronę, potencjał Piotrkowa Trybunalskiego 

w omawianym kontekście. Odsetek gospodarstw jednoosobowych w deklaracjach 

mieszkańców omawianego miasta to tylko 2,83% – wskaźnik ten jest niższy od średniego 

o 4,33 p.p., co jest zjawiskiem korzystnym z perspektywy wielkości sieci mieszkańców. 

Odsetek respondentów utrzymujących kontakty z sąsiadami w Piotrkowie 

Trybunalskim wyrażony średnią ważoną rang kształtuje się na poziomie zbliżonym 

do średniej. W kontekście elementów budujących kapitał wiążący należy podkreślić 

dodatkowo trzy zmienne. Pierwszą z nich jest częstotliwość kontaktów ankietowanych 

z rodziną (nie domownikami) wynoszącą 2,41 (średnia ważona rang), wyższą od średniej 

aż o 0,5 (w skali od 1 do 3). Drugi komponent to odsetek ankietowanych, którzy nie zwrócą 

się o pomoc do rodziny w potrzebie – ta zmienna kształtuje się na poziomie 2,36% i jest 

korzystniejsza od średniej o 3,12%. Również odsetek mieszkańców, którzy nie zwróciliby 

się o pomoc do sąsiadów jest niższy od średniej o 5,2  p. p. i wynosi 20,28%. Kapitał 

pomostowy w mniejszym stopniu stanowi potencjał Piotrkowa Trybunalskiego wpływający 

na stan kapitału społecznego. Niemniej należy zwrócić uwagę na wyższy od przeciętnej 

(wskaźnik wyższy o 6,48 p.p.) udział osób deklarujących pracę na rzecz organizacji 

pozarządowej kształtujący się na poziomie 23,58%. 
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Tabela 521 Stan kapitału społecznego dla miasta Piotrków Trybunalski 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

2,83% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

97,17% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,86 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,41 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,95 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 2,36% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 3,30% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 2,83% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 91,51% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 20,28% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 2,83% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 51,89% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 5,19% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 19,81% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
to

w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

23,58% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,65 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 28 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

23,58% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

54,96% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

4 

35 frekwencja wyborcza 44,49% 
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V.2.4 Piotrków Trybunalski – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału społecznego  

Akumulacja kapitału społecznego w Piotrkowie Trybunalskim cechuje się niższym 

poziomem niż jego stan. Miasto plasuje się na ósmej pozycji w rankingu zbiorczym 

osiągając wartość 0,53, która znajduje się w przedziale pomiędzy 0,4954-0,5431  

– definiującym ośrodki miejskie o umiarkowanym poziomie możliwości akumulacji 

(rozwoju) kapitału społecznego. W tej perspektywie warto zwrócić uwagę na wskaźniki 

wyróżniające Piotrków Trybunalski. Udział respondentów, którzy zadeklarowali chęć 

dalszego zamieszkiwania swojego miasta, mogąc mieć wymarzoną pracę w każdym 

dowolnym (wymarzonym) miejscu jest aż o 11,05 p.p. wyższy od średniej, która wynosi 

60,65%. Ogólne warunki życia w mieście są oceniane korzystniej od wartości przeciętnej 

w tym zakresie i kształtują się na poziomie 2,58 (w skali od 1-3 wyrażonej średnią mierzona 

rang, gdzie wartość przeciętna wynosi 2,27). Niekorzystnym zjawiskiem jest niższy 

od przeciętnego odsetek respondentów, mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, zdaniem 

których warto współpracować na rzecz rozwoju miasta oraz dobra wspólnego. Wartość dla 

omawianego wskaźnika wyrażona średnią mierzoną rang wynosi 2,02 i jest niższa 

od średniej o 0,22. Stosunek do brudnego kapitału – jego wykorzystywania, w kontekście 

ułatwiania dostępu do usług medycznych kształtuje się na poziomie zbliżonym do średniej 

zbiorczej. Natomiast w zakresie zagrożenia uzależnieniem od alkoholu czy też narkomanią 

sytuacja w ocenie ankietowanych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego jest 

korzystniejsza od średniej i wynosi 1,35 – jest to wartość wyższa od przeciętnej o 0,25. 
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Tabela 522 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Piotrków Trybunalski 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 32,08% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 56,13% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 11,79% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 92,92% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,58 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,26 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,15 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,11 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,79 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 1,97 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 71,70% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  53,77% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 44,34% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 1,89% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,02 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,84 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,39 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,88 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,62 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,11 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,36 

policji, średnia ważona rang 2,37 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,83 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,67 

mediom, średnia ważona rang 2,06 

organizacjom, średnia ważona rang 2,50 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,44 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,77 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,82 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,89 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,33 

pobicia, średnia ważona rang 2,36 

wandalizm, średnia ważona rang 1,29 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,35 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,36 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,58 
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V.3 Miasto Pabianice  

V.3.1 Pabianice – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Syntetyczny wskaźnik stanu kapitału ludzkiego kształtuje się na poziomie 0,45 i plasuje 

Pabianice na dwunastym miejscu w rankingu miast województwa łódzkiego. Wskazana 

wartość umiejscawia miasto w grupie cechującej się umiarkowanym poziomem kapitału 

ludzkiego. Pabianice znajdują się w omawianej grupie (przedział wartości od 0,4438 

do 0,4729) razem z pięcioma miastami, z których wszystkie zaliczają się do ośrodków 

zamieszkiwanych przez mniejszą liczbę ludności niż Pabianice, są nimi Brzeziny, Łęczyca, 

Ozorków, Radomsko oraz Skierniewice. Rozpatrując stan kapitału ludzkiego warto zwrócić 

uwagę na czynniki ograniczające poziom rozwoju kapitału ludzkiego w Pabianicach. 

Struktura wykształcenia w mieście jest korzystna, czynnikiem wpływającym na deficyt jest 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem, na tle średniej 

wskaźnik ten jest niższy o 5,69 p.p. i kształtuje się na poziomie 18,83%. Również średnia 

arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

na 10 tys. ludności jest niższa od przeciętnej i stanowi czynnik ograniczający stan kapitału 

ludzkiego w Pabianicach. Wskaźnik ten wynosi 86,68 i jest niższy od średniej o 2,88. 
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Tabela 523 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Pabianice 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a

 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,81% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 1,61% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 62,10% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 35,48% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

17,02% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 57,53 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 18,83% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 59,62 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 74,27% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 12,10% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 26,24% 

zna jeden język  68,79% 

zna 2 języki 4,26% 

zna 3 języki 0,71% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 17,02% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 54,61% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 9,22% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 19,15% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 17,02% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 3,55% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 9,93% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 36,17% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 33,33% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp.  
na 10 tys. ludności  

86,68 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 45,4% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo 
zatrudnionych) 

10,6% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 6,4% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 37,6% 
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V.3.2 Pabianice – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

W rankingu zbiorczym zmienna syntetyczna opisująca akumulację kapitału ludzkiego 

w Pabianicach wynosi 0,57 i plasuje miasto na ósmej pozycji . W stworzonej typologii miast 

wskazana wartość wpisuje się w kategorię umiarkowanego poziomu rozwoju. 

Na podstawie samych rankingów należy stwierdzić, że akumulacja kapitału ludzkiego 

stanowi silniejszą stronę Pabianic w porównaniu do jego zidentyfikowanego i poddanego 

analizie stanu. Silne strony miasta to atrakcyjność osiedleńcza – nadwyżka imigracji nad 

emigracją wynosząca 0,02. W tym kontekście warto odnotować, iż udział respondentów 

deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym mieście jest wyższy 

od średniej – koresponduje to z dodatnim bilansem migracyjnym. Drugi obszar to edukacja 

– dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 

z egzaminu gimnazjalnego przewyższa średnią o 2,74. W przypadku dynamiki średniej 

liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie maturalnym – Pabianice 

osiągają rezultat wyższy od przeciętnej o 1,25, który wynosi 1,76. Wśród deficytów można 

wskazać wyższą od średniej dynamikę umieralności. Dynamika zgonów na 1 000 

mieszkańców kształtuje się na poziomie 0,88 jest wyższa od średniej o 0,2. Jednym 

ze źródeł tego zjawiska może być relatywnie niska ocena dostępu do specjalistycznej 

służby zdrowia wynosząca 1,37.  
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Tabela 524 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Pabianice 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 

lu
d
z
k
ie

g
o
 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku  liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,02 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,88     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

4,97     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

1,76     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 17,02% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 60,99% 

trudno powiedzieć 21,99% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p

it
a

łu
 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,11 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,37 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,33 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,36 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,53 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,39 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,72 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

74,47% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-4,35 
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V.3.3 Pabianice – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Syntetyczna miara stanu kapitału społecznego w Pabianicach wynosi 0,51 – plasuje 

to miasto na 13 pozycji w zbiorczym rankingu ośrodków miejskich województwa łódzkiego. 

Osiągnięty rezultat sytuuje się w przedziale pomiędzy 0,5109 a 0,5299, który określa 

miasta o umiarkowanym poziomie kapitału społecznego. Ważne, aby w tym kontekście 

zwrócić uwagę na kluczowe czynniki wpływające na pozycję Pabianic w przyjętej 

klasyfikacji. W zakresie kontaktów z sąsiadami (komponentu wpływającego na budowę 

kapitału wiążącego), w omawianym mieście wartość koresponduje z wynikami średnimi 

i wynosi 0,87 (średnia ważona rang). Silną stroną zidentyfikowaną podczas prac 

diagnostycznych jest wysoka częstotliwość w kontaktach z rodziną, która wyrażona średnią 

rang wynosi 2,44 i jest wyższa od przeciętnej o 0,53. Rozpatrując potencjał w zakresie 

kapitału wiążącego należy podkreślić, że średnio ¼ respondentów, mieszkańców miast 

województwa znajdując się w sytuacji wymagającej wsparcia deklaruje, iż nie zwróciłaby 

się o pomoc do sąsiadów. W Pabianicach ta grupa oscyluje na poziomie 7,09% – jest to 

wskaźnik korzystny z perspektywy wielkości sieci kontaktów i relacji międzyludzkich, 

w które zaangażowani są mieszkańcy miasta. W obrębie kapitału pomostowego należy 

zwrócić uwagę na radykalnie niższą aktywność stowarzyszeniową, liczba NGO na 10 tys. 

mieszkańców wynosi 19, natomiast średnia dla obszaru w tym zakresie to 29 podmiotów. 

Poziom deklarowanego zaangażowania w działalność grup nieformalnych jest zbliżony 

do średniego, natomiast liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 

do liczby podatników PDOF ogółem jest niższa od średniej o 0,69 p.p. i kształtuje 

się na poziomie 56,27%. Postawy wobec działalności politycznej brane pod uwagę 

podczas wyznaczania wskaźnika syntetycznego to m.in. korzystanie z biernego prawa 

wyborczego. Liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. mieszkańców 

w Pabianicach jest niższa od średniej. Dodatkowo frekwencja w wyborach samorządowych 

jest niższa od średniej o ponad 10% (wartość ta nie była brana pod uwagę w ramach 

wyznaczania wskaźnika syntetycznego, natomiast potwierdza relatywną słabość postawy 

aktywnej politycznie wpływającej na stan kapitału pomostowego). 
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Tabela 525 Stan kapitału społecznego dla miasta Pabianice 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

2,84% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

96,45% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,94 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,87 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,44 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,90 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P. do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 1,42% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 12,77% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 5,67% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 80,14% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P. do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 7,09% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 4,26% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 43,97% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 12,77% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 31,91% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
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w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

19,86% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,49 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 19 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

24,82% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

56,27% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

2 

35 frekwencja wyborcza 40,47% 
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V.3.4 Pabianice – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

Wskaźnik syntetyczny obliczony dla akumulacji kapitału społecznego w Pabianicach 

wynosi 0,47 – plasuje to miasto na 17 pozycji w rankingu. Biorąc pod uwagę klasyfikację 

analizującą poziom akumulacji kapitału społecznego – Pabianice znajdują się w grupie 

o niskiej akumulacji m.in. razem z Tomaszowem Mazowieckim, Bełchatowem, 

Skierniewicami czy Kutnem. Biorąc pod uwagę pozycję miasta należy zwrócić uwagę 

głównie na bariery ograniczające akumulację kapitału społecznego. Respondenci 

z Pabianic w niższym stopniu zgadzają się z tezą mówiącą o tym, że warto współpracować 

na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra mieszkańców. Średnia ważona rang dla miasta 

kształtuje się na poziomie 2,04 i jest niższa od średniej o 0,2. Poziom akceptacji 

dla brudnego kapitału społecznego w odniesieniu do ułatwiania dostępu do usług 

medycznych kształtuje się na zbliżonym poziomie, jak w przypadku wartości przeciętnej 

dla wszystkich miast województwa. Również poziom zaufania do instytucji samorządu 

województwa jest niższy od średniej i wynosi 1,67 (w skali trzystopniowej, gdzie 1 oznacza 

absolutny brak zaufania). Analogiczna sytuacja ma miejsce w zakresie analizy zagrożenia 

problemami związanymi z uzależnieniami – alkoholem czy też narkomanią (średnia 

ważona rang kształtuje się na poziomie 1,49, w skali od 1 do 3 gdzie 1 oznacza duży 

problem, wartość średnia dla obszaru to 1,6).  
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Tabela 526 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Pabianice 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
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a
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 31,91% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 60,28% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 7,80% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 93,62% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,48 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,38 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,21 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,20 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,91 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,01 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 65,25% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  53,90% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 31,91% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 2,84% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,04 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,93 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,42 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,89 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,52 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,04 

proboszczowi i księżom w parafii: 2,15 

policji, średnia ważona rang 2,40 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,67 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,68 

mediom, średnia ważona rang 1,99 

organizacjom, średnia ważona rang 2,34 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,38 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,51 

43 

b
e
z
p
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c
z
e
ń

s
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o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,88 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,84 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,12 

pobicia, średnia ważona rang 2,19 

wandalizm, średnia ważona rang 1,32 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,49 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,53 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,66 
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V.4 Miasto Tomaszów Mazowiecki  

V.4.1 Tomaszów Mazowiecki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

stanu kapitału ludzkiego  

Tomaszów Mazowiecki – czwarty co do wielkości ośrodek miejski województwa łódzkiego 

– zajmuje 16 pozycję w zestawieniu porządkującym miasta w oparciu o wskaźnik 

syntetyczny stanu kapitał ludzkiego. Wartość dla Tomaszowa Mazowieckiego wynosi 0,38 

– co plasuje miasto w kategorii o niskim poziomu rozwoju omawianej zmiennej. Wśród 

miast tej grupy Tomaszów Mazowiecki posiada największą liczbę mieszkańców. 

W tej perspektywie warto wskazać determinanty – czynniki wpływające na istniejący stan 

rzeczy. Udział respondentów z wykształceniem wyższym wynosi 19,15% i jest niższy od 

średniej o 1,62 p.p. Dodatkowo odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej 

liczbie podchodzących do egzaminu jest niższy od średniej o 4,79 p.p. W zakresie 

komponentu opisującego poziom wiedzy wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego 

należy zwrócić uwagę również na odsetek osób, które brały udział w różnych formach 

dokształcania – jest on niższy od średniej o 7,59 p.p. i kształtuje się na poziomie 15,96%. 

Wskaźniki opisujące umiejętności językowe są dla Tomaszowa Mazowieckiego 

niekorzystne – tylko 47,06% deklaruje znajomość języka obcego przy średniej wynoszącej 

50,71%. Barierą dla rozwoju kapitału ludzkiego jest również relatywnie niska średnia 

arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na 10 tys. ludności, kształtująca się na poziomie 85,06, co jest wskaźnikiem niższym 

od średniego o 4,5. 
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Tabela 527 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Tomaszów Mazowiecki 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a

 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  1,06% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 2,13% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 77,66% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 19,15% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających 
ogółem w 2014 

20,10% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 57,83 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 21,77% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 53,76 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 67,99% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 15,96% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 43,38% 

zna jeden język  47,06% 

zna 2 języki 9,56% 

zna 3 języki 0,0% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 30,88% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 45,59% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 5,15% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 18,38% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 17,65% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 0,74% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 2,21% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 16,18% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 63,24% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. 
na 10 tys. ludności  

79,57 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 39,7% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców  
(samo zatrudnionych) 

10,3% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 12,5% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 37,5% 
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V.4.2 Tomaszów Mazowiecki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału ludzkiego  

W rankingu miast województwa łódzkiego ze względu na akumulację kapitału ludzkiego 

Tomaszów Mazowiecki sytuuje się na 22 pozycji, wyprzedzając jedynie Wieluń, Głowno 

oraz Łask. Wskaźnik syntetyczny dla miasta wynosi 0,45 i plasuje Tomaszów Mazowiecki 

w grupie miast o bardzo niskim poziomie akumulacji kapitału ludzkiego (przedział poniżej 

0,4791). Warto zwrócić uwagę, że potencjał do akumulacji zidentyfikowanego kapitału 

ludzkiego jest niższy od odnotowanego stanu kapitału ludzkiego. Istotne w tym kontekście 

jest rozpatrywanie barier ograniczających rozwój w Tomaszowie Mazowieckim. W zakresie 

analizowanych dynamik miasto cechuje się ujemnym współczynnikiem migracji. 

Dodatkowo dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. 

gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego, jak również maturzystów charakteryzują 

się ujemnymi wartościami wynoszącymi odpowiednio: -2,24 (wartość niższa od średniej  

o 4,47) oraz -0,28 (wartość niższa od średniej o -0,79). Kolejną okolicznością generującą 

bariery wzrostu dla kapitału ludzkiego jest wrastająca dynamika zgonów (umieralność), 

korespondująca z niższą od przeciętnej dostępnością specjalistycznej służby zdrowia 

(średnia ważona rang wynosząca 1,6 – niższa od przeciętnej w tym zakresie o -0,19). 

Bardzo niski poziom rozwoju w zakresie akumulacji kapitału ludzkiego to również niższy 

od przeciętnej udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać 

w tym samym mieście, wynosi on 71,32% przy średniej dla 44 miast obszaru na poziomie 

74,13%.  
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Tabela 528 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Tomaszów Mazowiecki 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku  liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją  
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,01 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,97     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów  
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

-2,24     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-0,28     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 16,91% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 41,91% 

trudno powiedzieć 41,18% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p

it
a

łu
 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,04 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,60 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,20 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,40 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,60 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,29 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,80 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

71,32% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-6,11% 
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V.4.3 Tomaszów Mazowiecki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

stanu kapitału społecznego  

Syntetyczny wskaźnik stanu kapitału społecznego wynoszący 0,64 – plasuje Tomaszów 

Mazowiecki na pierwszym miejscu w rankingu miast województwa łódzkiego. Zgodnie 

z przyjętą typologią poziom rozwoju kapitału ludzkiego w Tomaszowie zakwalifikowany 

został do przedziału powyżej 0,5299, w którym sklasyfikowane zostały miasta o wysokim 

poziomie kapitału społecznego. Do kategorii tej zaliczają się między innymi 2 wyznaczone 

grupy miast oraz Piotrków Trybunalski i Bełchatów. Biorąc pod uwagę dominującą pozycję 

Tomaszowa Mazowieckiego w klasyfikacji należy wskazać główne źródła, czynniki 

wpływające na zidentyfikowany stan rzeczy. Rozpatrując kwestie związane z kapitałem 

wiążącym należy zwrócić uwagę na wskaźnik obliczony w oparciu o uzyskane odpowiedzi 

na pytanie „Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami?”. Wskaźnik 

wyrażony średnią ważoną rang kształtuje się na poziomie 2,66 i jest wyższy od wartości 

średniej aż o 0,75 (skala od 1 do 3, gdzie 3 oznacza – spotykamy się często 

bez szczególnych okazji). Natomiast w zakresie kapitału pomostowego warto zwrócić 

uwagę na udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy wielokrotnie) na rzecz 

organizacji pozarządowych – odsetek dla Tomaszowa Mazowieckiego kształtuje 

się na poziomie 30,88% i jest wyższy od średniej w tym zakresie o 13,78 p.p. 
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Tabela 529 Stan kapitału społecznego dla miasta Tomaszów Mazowiecki 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

0,00% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

99,26% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,96 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,88 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,66 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,99 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 7,35% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 1,47% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 12,50% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 8,09% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 70,59% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 30,88% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 3,68% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 30,88% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 14,71% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 19,85% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
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w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

32,35% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,82 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 25 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

30,88% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

56,20% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

2 

35 frekwencja wyborcza 44,13% 
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V.4.4 Tomaszów Mazowiecki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału społecznego  

Wskaźnik syntetyczny akumulacji kapitału społecznego w Tomaszowie Mazowieckim 

wynosi 0,48, co klasyfikuje miasto w grupie o niskim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. W przeciwieństwie do stanu kapitału społecznego możliwości jego 

akumulacji są ograniczone. W związku z funkcjonowaniem obiektywnych barier dla jego 

wzrostu, poniżej zostaną zaprezentowano kluczowe zmienne wpływające na osiągnięcie 

przez Tomaszów Mazowiecki niskiej – 16 pozycji w rankingu zbiorczym. Średnia ważona 

rang odnosząca się do poziomu konsensusu w zakresie zasadności działań na rzecz 

wspólnoty lokalnej i dobra wspólnego kształtuje się na poziomie 2,0 i jest niższa od średniej 

o 0,24. Dodatkowo w zakresie przyzwolenia na wykorzystywanie brudnego kapitału 

społecznego, polegającego na ułatwianiu dostępu do usług medycznych średnia ważona 

rang wynosi dla Tomaszowa Mazowieckiego 1,49, co stanowi wskaźnik bliższy akceptacji 

do wykorzystywania koneksji w omawianym obszarze – średnia dla 44 miast województwa 

kształtuje się na poziomie 1,86. 
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Tabela 530 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Tomaszów Mazowiecki 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
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ż
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a
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ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 60,29% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 38,97% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 0,74% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 87,50% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,42 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,29 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,51 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,60 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,87 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,13 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 65,44% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  59,56% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 39,71% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 0,74% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,00 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,45 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,04 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,49 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,22 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,96 

proboszczowi i księżom w parafii: 2,22 

policji, średnia ważona rang 2,31 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,92 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,71 

mediom, średnia ważona rang 2,49 

organizacjom, średnia ważona rang 2,62 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,32 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,67 

43 

b
e
z
p
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c
z
e
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o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,71 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,00 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,54 

pobicia, średnia ważona rang 2,51 

wandalizm, średnia ważona rang 1,41 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,67 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,42 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,93 
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V.5 Miasto Bełchatów  

V.5.1 Bełchatów – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego 

Stan kapitału ludzkiego plasuje Bełchatów na wysokim – piątym miejscu w województwie. 

Wartość wskaźnika syntetycznego kształtuje się na poziomie 0,50 i wpisuje miasto w grupę 

o wysokim poziomie rozwoju kapitału ludzkiego, znajduje się w niej również sześć innych 

miast, w tym m.in. Łódź. Poziom wykształcenia bełchatowian jest ponadprzeciętny, 

odsetek respondentów legitymujących się wyższym wykształceniem wynosi 23,08%, 

ponadto liczba ankietowanych nie posiadająca nawet wykształcenia podstawowego 

stanowi tylko 2,31% badanej populacji – jest to wskaźnik korzystniejszy od średniej 

o 7,04 p.p. Dodatkowo odsetek deklarujących dokształcanie w okresie ostatnich dwóch lat 

to 30,77% – wskaźnik ten przewyższa wartość przeciętną o 7,22 p.p. Potencjał Bełchatowa 

to również 63,06% respondentów posługujących się co najmniej jednym językiem obcym 

(wartość średnia wynosi 50,71%). W kategoriach potencjału należy ocenić wysoki udział 

respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców kształtujący 

się na poziomie 18,5% – wartość wyższa od przeciętnej o 10,4 p.p. W tym kontekście warto 

podkreślić relatywnie niski wskaźnik dotyczący średniej arytmetycznej zarejestrowanych 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności wynoszący 

79,57 (niższy od średniej o 9,99).  
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Tabela 531 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Bełchatów 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 2,31% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 74,62% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 23,08% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

19,01% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 58,21 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 21,19% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 53,71 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 67,87% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 30,77% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 32,48% 

zna jeden język  63,06% 

zna 2 języki 4,46% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 24,84% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 48,41% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 8,28% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 18,47% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 17,83% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 1,91% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 5,73% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 15,29% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 59,24% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 
tys. ludności  

79,57 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 42,0% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo 
zatrudnionych) 

18,5% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 9,6% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 29,9% 
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V.5.2 Bełchatów – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego 

Akumulacja kapitału ludzkiego w Bełchatowie w ramach stworzonej typologii plasuje miasto 

w grupie o niskich możliwościach jego akumulacji, sytuując miasto na 14 pozycji w rankingu 

zbiorczym. Wskaźnik syntetyczny kształtuje się na poziomie 0,51. W kategorii miast 

o niskiej akumulacji kapitału ludzkiego znajdują się również duże miasta województwa m.in 

miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice. W przeciwieństwie 

do stanu kapitału ludzkiego, obszar jego akumulacji cechuje się niższymi ocenami, 

co uprawnia do wskazania głównych determinant ograniczających jego rozwój. Pierwszą 

braną pod uwagę zmienną podczas budowania wskaźnika syntetycznego była dynamika 

zgonów na 1 000 mieszkańców – dla Bełchatowa wynosi ona 3,5. Wskazana wartość 

plasuje miasto na drugiej pozycji w zakresie tej zmiennej wśród wszystkich miast obszaru, 

wskazując na wysoką umieralność mieszkańców obszaru. Koresponduje to z niższą 

od przeciętnej o 0,44 dostępnością do specjalistycznych usług medycznych kształtującą 

się na poziomie 1,35. Współczynnik migracji dla Bełchatowa koresponduje z wartością 

średnią dla wszystkich obszarów. Dynamika związana z uzyskiwaniem średniej liczby 

punktów na egzaminach gimnazjalnych oraz maturalnych jest wyższa od średniej. Niemniej 

niski poziom akumulacji kapitału ludzkiego w Bełchatowie to również konsekwencja udziału 

respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym mieście 

kształtująca się na poziomie 68,79%, co jest wartością niższą od przeciętnej o 5,34 p.p. 
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Tabela 532 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Bełchatów 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku  liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,00 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 3,50 

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z 
egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

5,03 

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

1,41 

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 21,66% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 38,85% 

trudno powiedzieć 39,49% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p

it
a

łu
 

lu
d
z
k
ie

g
o
 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 1,88 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,35 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,34 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,34 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,45 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 1,97 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,75 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

68,79% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-5,99% 
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V.5.3 Bełchatów – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

W rankingu miast województwa sporządzonym w oparciu o wartość wskaźnika 

syntetycznego kapitału społecznego Bełchatów zajmuje wysokie czwarte miejsce. Wartość 

wskaźnika wynosi 0,56 i klasyfikuje to miasto w grupie o wysokim poziomie stanu kapitału 

społecznego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na potencjały wpływające na wysoką 

pozycję Bełchatowa. Częstotliwość spotkań respondentów z osobami z rodziny – nie 

domownikami, jest znacząco wyższa od przeciętnej. Wskaźnik wyrażony średnią mierzoną 

rang wynosi 2,57 i jest wyższy od średniej o 0,66. W zakresie komponentów wpływających 

na kapitał wiążący warto zwrócić uwagę, że kontakty z sąsiadami wyrażone wskaźnikiem 

korespondują z wartością średnią dla całego obszaru. W zakresie kapitału pomostowego 

– niemal co czwarty mieszkaniec Bełchatowa deklaruje aktywny udział na rzecz organizacji 

pozarządowych, jest to wartość wyższa od przeciętnej o 6,47 p.p. Dodatkowo liczba 

podatników przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby podatników PDOF ogółem 

jest wyższa od średniej o 4,01 p.p. i wynosi 60,97%.  
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Tabela 533 Stan kapitału społecznego dla miasta Bełchatów 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

9,55% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

86,62% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,92 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,83 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,57 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 2,02 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 9,55% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 6,37% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 8,28% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 9,55% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 66,24% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 47,77% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 8,92% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 26,11% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 9,55% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 7,64% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
to

w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

24,20% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,62 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 25 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

23,57% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

60,97% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

3 

35 frekwencja wyborcza 47,16% 
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V.5.4 Bełchatów – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

Akumulacja kapitału społecznego w Bełchatowie ma znacznie niższą ocenę w porównaniu 

do jego stanu. Wskaźnik syntetyczny dla miasta kształtuje się na poziomie 0,46 – plasuje 

to Bełchatów na 18 pozycji w rankingu zbiorczym. Jednocześnie miasto zostało 

sklasyfikowane w grupie o niskim potencjale akumulacji kapitału społecznego m.in. z takimi 

miastami jak Pabianice, Tomaszów Mazowiecki czy też Skierniewice. Biorąc pod uwagę 

osiągniętą przez miasto pozycję, należy zwrócić uwagę na czynniki determinujące słabość 

akumulacji kapitału społecznego w Bełchatowie. W tym kontekście należy zwrócić uwagę 

na trzy wskaźniki. Pierwszym z nich jest stopień przyzwolenia na wykorzystanie 

znajomości, powiązań rodzinnych w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, 

w Bełchatowie wynosi on 2,06, zatem przyzwolenie do korzystania z brudnego kapitału jest 

wyższe o 0,2. Drugi czynnik to udział respondentów, którzy zadeklarowali chęć 

zamieszkania w swoim mieście w sytuacji kiedy mogliby zdobyć wymarzoną pracę 

w jakiejkolwiek lokalizacji. W przypadku Bełchatowa wskaźnik kształtuje się na poziomie 

57,96% i jest niższy od średniej o 2,69 p.p. Trzeci wskaźnik to stosunek respondentów 

do współpracy na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra mieszkańców, oceniający 

zasadność kooperacji. Wskaźnik wyrażony średnią mierzoną rang wynosi 2,09 i jest niższy 

od przeciętnej dla wszystkich miast województwa łódzkiego o 0,15. 
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Tabela 534 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Bełchatów 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 29,94% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 45,86% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 24,20% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 94,90% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,43 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,61 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,38 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,38 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,81 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,04 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 57,96% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  65,61% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 22,29% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 3,82% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,09 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,98 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,39 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,06 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,57 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,93 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,16 

policji, średnia ważona rang 2,17 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,89 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,64 

mediom, średnia ważona rang 1,94 

organizacjom, średnia ważona rang 2,40 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,15 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,43 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,74 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,74 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,01 

pobicia, średnia ważona rang 2,06 

wandalizm, średnia ważona rang 1,39 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,41 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,56 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,74 
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V.6 Miasto Zgierz  

V.6.1 Zgierz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego 

Syntetyczny wskaźnik stanu kapitału ludzkiego w Zgierzu wynosi 0,44. Sytuuje to miasto 

na 14 pozycji wśród miast województwa. Jednocześnie zdiagnozowany poziom klasyfikuje 

Zgierz wśród miast o niskim poziomie rozwoju (wartości miernika w przedziale od 0,3625 

do 0,4438). W tej perspektywie należy omówić wskaźniki, czynniki składowe wchodzące 

w komponent wiedzy. Odsetek osób z wyższym wykształceniem jest na poziomie 

przeciętnym i przewyższa średnią zaledwie o 0,42 p.p. Również odsetek osób, które brały 

udziału w różnych formach dokształcania w minionych dwóch latach koresponduje 

z wartością uśrednioną. Udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu 

gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 roku jest niższy od średniej dla 44 miast 

o 5,14 p.p. i wynosi 15,28%. Dodatkowo udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie 

zdających ogółem jest o 2,75 p.p. niższy od przeciętnej. Symptomatyczny jest niższy od 

średniej udział procentowy respondentów deklarujących przynależność do grupy 

pracujących, który wynosi 38,80%. Jednocześnie należy podkreślić wyższy 

od przeciętnego udział przedsiębiorców w badanej populacji, kształtujący się na poziomie 

12,7%. Niemniej w kontekście rozwoju gospodarczego – średnia arytmetyczna 

zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności 

wynosi 87,2 i jest niższa od średniej o 2,36. 
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Tabela 535 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Zgierz 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a

 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 1,69% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 77,12% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 21,19% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających 
ogółem w 2014 

15,28% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 55,66 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 21,77% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 56,43 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 72,58% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 23,73% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 35,82% 

zna jeden język  57,46% 

zna 2 języki 6,72% 

zna 3 języki 0,0% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 25,37% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 56,72% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 7,46% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 10,45% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 20,15% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 0,00% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 2,24% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 26,12% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 51,49% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 
tys. ludności  

87,20 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 38,8% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców 
(samozatrudnionych) 

12,7% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 4,5% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 44,0% 
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V.6.2 Zgierz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału 

ludzkiego 

Syntetyczny wskaźnik akumulacji kapitału ludzkiego obliczony dla Zgierza wynosi 0,48, 

co sytuuje miasto na 18 pozycji w rankingu zbiorczym. Jednocześnie zmienna syntetyczna 

klasyfikuje Zgierz w grupie o niskim poziomie akumulacji kapitału ludzkiego, obok 

m.in. takich miast jak Piotrków Trybunalski czy Bełchatów. Możliwości akumulacji kapitału 

ludzkiego są niższe od zidentyfikowanego stanu kapitału ludzkiego. Wśród wskaźników 

opisujących dynamikę procesów zachodzących w Zgierzu należy podkreślić niższy 

od przeciętnego współczynnik salda migracji, kształtujący się na poziomie -0,02. Dynamika 

zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych jest korzystna, wyższa od przeciętnej, 

natomiast ta sama zmienna odniesiona do sytuacji w szkołach średnich przyjmuje wartość 

ujemną. Dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 

maturalnym (średniookresowe tempo zmian) wynosi -3,14 co jest wartością niższą 

od przeciętnej w tym zakresie aż o -3,65. Również ocena dostępu do specjalistycznej 

służby zdrowia przeprowadzona w oparciu o średnią mierzoną rang jest niższa 

od przeciętnej i wynosi 1,33 (średnia dla miast województwa to 1,79). Niemniej, pomimo 

niskiego dostępu do specjalistycznych usług ochrony zdrowia – dynamika zgonów na 1 000 

mieszkańców spada, co świadczy o wydłużaniu się długości życia osób zamieszkujących 

Zgierz.  
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Tabela 536 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Zgierz 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
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a
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lu
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku  liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,02 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian -0,23     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z 
egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

3,27     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-3,14     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 8,21% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 60,45% 

trudno powiedzieć 31,34% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p
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a

łu
 

lu
d
z
k
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g
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,10 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,33 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,46 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,50 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,56 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,48 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,67 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

80,60% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-5,04% 
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V.6.3 Zgierz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Stan kapitału społecznego w Zgierzu wyrażony wskaźnikiem syntetycznym wynosi 0,38 

i plasuje miasto na 23 pozycji w rankingu miast województw łódzkiego. Jednocześnie 

zajmowana pozycja klasyfikuje miasto w grupie o bardzo niskim poziomie rozwoju kapitału 

społecznego. W omawianej grupie Zgierz jest miastem największym, poza nim w grupie 

znajduje się m.in. Radomsko oraz Sieradz. W obrębie kapitału wiążącego, odsetek 

respondentów, mieszkańców Zgierza, deklarujących, że w potrzebie nie zwrócą 

się z prośbą o pomoc do rodziny lub sąsiadów jest porównywalna i kształtuje się w obu 

przypadkach na zbliżonym do średniej poziomie. Kontakty utrzymywane z osobami 

z rodziny mają charakter częstszy w porównaniu do średniej. Wskaźnik wyrażony średnią 

ważoną rang kształtuje się na poziomie 2,25 i jest o 0,34 wyższy od przeciętnej. Aktywność 

stowarzyszeniowa, społeczna mieszkańców Zgierza ma charakter umiarkowany. Liczba 

NGO na 10 tys. mieszkańców wynosi 24 i jest niższa od średniej o 5 podmiotów. Również 

liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby podatników PDOF 

ogółem jest niższa od średniej dla miast województwa o 5,46 p.p. i wynosi 51,50%. 
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Tabela 537 Stan kapitału społecznego dla miasta Zgierz 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

2,99% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

97,01% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,95 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,71 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,25 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,94 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 5,97% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 2,24% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 5,22% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 8,96% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 77,61% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 26,87% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 7,46% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 47,01% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 5,97% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 12,69% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
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w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

12,69% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,35 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 24 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

19,40% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

51,50% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

4 

35 frekwencja wyborcza 46,89% 
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V.6.4 Zgierz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału 

społecznego 

Miara syntetyczna opisująca akumulację kapitału społecznego w Zgierzu plasuje miasto 

na 9 pozycji, z wartością wskaźnika na poziomie 0,53. W ramach przyjętej typologii Zgierz 

został sklasyfikowany w grupie miast o umiarkowanym poziomie rozwoju akumulacji 

kapitału społecznego. Oceny dotyczące ogólnych warunków życia w mieście w opinii 

mieszkańców Zgierza, wyrażone średnią ważoną rang, wynoszą 2,53 – jest to wskaźnik 

korzystniejszy od przeciętnego o 0,26. Również udział respondentów, którzy zadeklarowali 

chęć dalszego zamieszkiwania swojego miasta, mogąc mieć wymarzoną pracę w każdym 

dowolnym (wymarzonym) miejscu jest o 5,77 p.p. wyższa od średniej, która wynosi 

60,65%. Mieszkańcy Zgierza również w wyższym stopniu akceptują korzystanie 

z brudnego kapitału w zakresie ułatwiania dostępu do usług medycznych. 
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Tabela 538 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Zgierz 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 32,09% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 54,48% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 13,43% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 94,78% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,53 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,46 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,24 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,13 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,80 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 1,99 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 66,42% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  48,51% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 37,31% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 5,97% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,06 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,96 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,36 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,91 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,32 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,96 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,32 

policji, średnia ważona rang 2,26 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,89 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,70 

mediom, średnia ważona rang 1,94 

organizacjom, średnia ważona rang 2,55 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,21 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,78 

43 

b
e
z
p
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c
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o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,74 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,85 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,19 

pobicia, średnia ważona rang 2,18 

wandalizm, średnia ważona rang 1,28 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,40 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,46 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,82 
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V.7 Miasto Skierniewice  

V.7.1 Skierniewice – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu 

kapitału ludzkiego  

Wskaźnik syntetyczny stanu kapitału ludzkiego w Skierniewicach wynosi 0,45 i plasuje 

miasto na 11 miejscu w zbiorczym rankingu miast województwa łódzkiego. Przypisana 

Skierniewicom wartość sytuuje je w grupie miast o umiarkowanym poziomie rozwoju 

kapitału ludzkiego (przedział wartości od 0,4438 do 0,4729) razem z Brzezinami, Łęczycą, 

Ozorkowem, Pabianicami oraz Radomskiem. W obrębie wskaźników wpływających 

na wiedzę odnotowano ponadprzeciętny udział respondentów z wyższym wykształceniem 

wynoszący 31,07% (wartość wyższa od średniej o ponad 10 p.p.). Dodatkowo odsetek 

ankietowanych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym jest niższy od wskaźnika 

przeciętnego dla wszystkich miast obszaru o 4,83 p.p. Udział gimnazjalistów z wynikiem 

wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 roku jest wyższy 

od średniej o 3,83 p.p. Nieco gorzej wypadają wskaźniki odpowiadające za ocenę edukacji 

na poziomie ponadgimnazjalnym. Odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej 

liczbie podchodzących do egzaminu w Skierniewicach jest niższy od średniej o 1,83 p.p. 

i wynosi 70,95%. Tylko 9,04% respondentów deklarowało podejmowanie różnych form 

dokształcania w minionych dwóch latach (przeciętna dla obszaru to 23,55%). Umiejętności 

językowe to silna strona mieszkańców Skierniewic, 60,89% deklaruje znajomość 

co najmniej jednego języka obcego, natomiast odsetek populacji nie znającej żadnego 

języka w mieście to 30,69% – jest to wartość korzystniejsza od przeciętnej o 9,12 p.p. 
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Tabela 539 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Skierniewice 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 4,52% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 64,41% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 31,07% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 24,25% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 61,10 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 24,07% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 55,11 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 70,95% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 9,04% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 30,69% 

zna jeden język  60,89% 

zna 2 języki 7,92% 

zna 3 języki 0,50% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 35,15% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 42,57% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 8,91% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 13,37% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 23,76% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 2,48% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 14,36% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 41,09% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 18,32% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  80,21 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 54,5% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 4,0% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 10,4% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 31,2% 
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V.7.2 Skierniewice – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego 

Wskaźnik syntetyczny opisujący akumulację kapitału ludzkiego wynosi 0,50 i plasuje 

omawiane miasto na 16 miejscu w rankingu miast i grup miast województwa łódzkiego. 

Wskazana wartość klasyfikuje Skierniewice w grupie o niskim poziomie akumulacji kapitału 

ludzkiego. Potencjały związane z możliwością akumulacji kapitału ludzkiego są niższe 

niż sytuacja zastana, opisana i poddana obliczeniom w oparciu o wskaźniki stanu kapitału 

ludzkiego. W tym kontekście istotne jest wskazanie czynników definiowanych jako bariery 

wzrostu. W zakresie dynamik zmian kapitału ludzkiego należy zwrócić uwagę na ujemny 

współczynnik salda migracji (-0,03). Wśród wskaźników nie branych pod uwagę podczas 

obliczania zmiennej syntetycznej warto zwrócić uwagę na odsetek osób deklarujących 

plany związane z dokształcaniem w perspektywie najbliższych dwóch lat – wskaźnik 

ten wynosi 5,94% i jest niższy od przeciętnego aż o 14,16 p.p. Wśród czynników 

stanowiących silne strony w obrębie akumulacji kapitału ludzkiego warto zwrócić uwagę 

na udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 

mieście. W przypadku Skierniewic wskaźnik ten wynosi 78,71% i jest wyższy od średniej 

o 4,58 p.p. 
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Tabela 540 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Skierniewice 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku  liczby osób meldujących się  na pobyt stały do liczby 
osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców 

-0,03 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,31     

14 
Dynamika zmian zdawalności egzaminów 
gimnazjalnych 

dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu 
gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

2,95     

15 
Dynamika zmian zdawalności egzaminów 
maturalnych 

dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie maturalnym, 
średniookresowe tempo zmian 

0,63     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 5,94% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 94,06% 

trudno powiedzieć 0,00% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p

it
a

łu
 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,10 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,01 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,16 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,21 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,23 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,20 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,78 

22 Plany związane z zamieszkaniem  udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym mieście 78,71% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, średniookresowe 
tempo zmian 

-3,72% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

549 

V.7.3 Skierniewice – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu 

kapitału społecznego  

Skierniewice (podobnie jak: Łowicz, Ozorków, Łask, Rawa Mazowiecka i Brzeziny) 

zaklasyfikowane zostały do grupy miast o niskim poziomie rozwoju kapitału społecznego. 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznej opisującej stan kapitału społecznego 

Skierniewice zajmują 17. pozycję, z wynikiem 0,44. Zmienną wpływającą na pozycję 

Skierniewic w rankingu jest między innymi o 11,62 p.p. niższy od średniej badanych miast 

odsetek respondentów deklarujących, że w trudnej sytuacji zwróciłaby się do sąsiada po 

pomoc. Ważnym z perspektywy oceny kapitału społecznego w mieście jest także 

zaangażowanie jego mieszkańców w działania grup formalnych czy aktywność 

stowarzyszeniowa niższe odpowiednio o 0,29 i 1 niż średnia dla badanych miast. Ocenę 

kapitału społecznego Skierniewic mogą wzmocnić takie czynniki jak wyższy od średniej 

odsetek podatników przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby podatników 

odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych ogółem (różnica 1,24%) czy 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. mieszkańców wyższa dla 

Skierniewic o 2 osoby. 
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Tabela 541 Stan kapitału społecznego dla miasta Skierniewice 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

5,45% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

94,55% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,90 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 1,85 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,83 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 4,46% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 25,25% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 30,69% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 39,60% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 13,86% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 9,90% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 27,72% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 30,69% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 17,82% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
to

w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

4,95% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,13 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 28 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

1,98% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

58,20% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

5 

35 frekwencja wyborcza 48,48% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

551 

V.7.4 Skierniewice – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

Skierniewice (podobnie jak: Bełchatów, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Kutno 

i Ozorków) zaklasyfikowane zostały do grupy miast o niskim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału 

społecznego Skierniewice zajmują 16. pozycję z wynikiem 0,58. Taka klasyfikacja miasta 

wynika między innymi z niższej o 0,9 oceny ogólnych warunków życia (średnia ważona 

rang). Innym ważnym z perspektywy oceny akumulacji kapitału społecznego czynnikiem 

jest stanowisko respondentów wobec współpracy na rzecz rozwoju miasta i wspólnego 

dobra mieszkańców wyliczone na wartość o 0,12 niższą niż dla średniej badanych miast. 

Na pozycję Skierniewic w rankingu może także wpływać niższa niż dla średniej badanych 

miast szeroko rozumiana religijność mieszkańców, przejawiająca się między innymi w ich 

stosunku do praktyk religijnych. 
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Tabela 542 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Skierniewice 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 34,16% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 58,42% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 7,43% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 98,02% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,18     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,92     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,18     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,20     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,18     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,06     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 60,89% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  66,83% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 25,25% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 7,92% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,12 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 2,02 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,02 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,89 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,42 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,97 

proboszczowi i księżom w parafii: 2,05 

policji, średnia ważona rang 2,09 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,88 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 2,00 

mediom, średnia ważona rang 1,91 

organizacjom, średnia ważona rang 1,90 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,95 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,88 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,19 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,16 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,13 

pobicia, średnia ważona rang 2,12 

wandalizm, średnia ważona rang 1,86 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,81 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,81 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,70 
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V.8 Miasto Radomsko  

V.8.1 Radomsko – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Miara syntetyczna stanu kapitału ludzkiego Radomska lokuje je na 9 miejscu rankingu 

zbiorczego miast województwa łódzkiego. Osiągnięty wskaźnik wynoszący 0,46 kwalifikuje 

Radomsko do grupy miast o umiarkowanym poziomie rozwoju kapitału ludzkiego, razem 

z 5 innymi miastami województwa. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, iż zdecydowana 

większość badanych wskaźników w Radomsku, w tym stan edukacji, znajomość języków 

obcych oraz udział respondentów w różnych formach dokształcania, zbliżone 

są do wartości średnich dla całego badanego obszaru. Jednocześnie zmiennymi w istotny 

sposób wyróżniającymi Radomsko na tle pozostałych miast województwa, są wyższa 

o 4,59 od przeciętnej średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności oraz wyższy udział procentowy 

liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących (o 8,60%). 

Ponadto w Radomsku odsetek osób deklarujących znajomość obsługi komputera 

i Internetu jest jednym z najwyższych wśród badanych miast. 
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Tabela 543 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Radomsko 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 3,10% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 71,32% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 25,58% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 18,31% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 56,23 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 23,20% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 51,86 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 72,91% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 24,03% 

8 
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 40,91% 

zna jeden język  53,25% 

zna 2 języki 5,84% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 10,39% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 55,19% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 20,13% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 14,29% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 9,09% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 4,55% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 14,94% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 33,12% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 38,31% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  94,15 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 54,5% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 9,7% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 9,1% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 26,6% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

555 

V.8.2 Radomsko – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

Wartość zmiennej syntetycznej opisującej akumulację kapitału ludzkiego wynosi 

w przypadku Radomska 0,64. Wynik ten plasuje miasto na 3 miejscu rankingu miast 

województwa łódzkiego, co pod względem przyjętej typologii miast oznacza 

zakwalifikowanie Radomska do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału 

ludzkiego, obok Kutna, Łowicza, Opoczna oraz trzech kolejnych miast. Tak wysoka pozycja 

w rankingu wynika między innymi z dodatniej dynamiki salda migracji tj. nadwyżki imigracji 

nad emigracją w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wynoszącej 0,04 w stosunku 

do wartości średniej dla badanego obszaru równej 0, a także mniejszej od przeciętnej 

dynamiki zgonów, świadcząca, o dobrym stanie zdrowia mieszkańców, potwierdzonej 

przez wskaźnik samooceny zdrowia respondentów wyższy od wartości przeciętnej o 0,17 

punktu. Wśród zmiennych negatywnie wpływających na pozycję miast w rankingu znalazły 

się tylko czynniki związane z malejącą dynamiką zdawalności egzaminów maturalnych 

(wskaźnik niższy od przeciętnego o 0,08 punktu) oraz niższa od przeciętnej (o 6,6 p.p.) 

liczba respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 

mieście.  
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Tabela 544 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Radomsko 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku  liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,04 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,08     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

2,53     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

0,59     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 22,08% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 56,49% 

trudno powiedzieć 21,43% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 1,95 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,88 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 1,92 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,01 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,01 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,06 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,87 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

67,53% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-6,06%     
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V.8.3 Radomsko – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie  stanu kapitału 

społecznego  

Radomsko pod względem stanu kapitału społecznego zajmuje 22 pozycję w rankingu miast 

województwa. Wartość uzyskanego wskaźnika miary syntetycznej wyniosła 0,40, 

co pozwala umieścić Radomsko w grupie miast o bardzo niskim poziomie kapitału 

społecznego, razem z miastami takimi jak Zgierz, Sieradz, Zduńska Wola, Konstantynów 

Łódzki i Głowno. Na wartość miary syntetycznej Radomska wpływają niższe 

od przeciętnych dla badanego obszaru wskaźniki kapitału pomostowego, w tym wskaźniki 

odnoszące się do aktywności stowarzyszeniowej - udział mieszkańców Radomska 

w grupach nieformalnych jest o 0,13 punktu niższy od wartości średniej ogółem, liczba 

NGO przypadających na każde 10 tys. mieszkańców w przypadku Radomska wynosi ona 

23 na każde 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia dla całego obszaru wynosi 29 

organizacji na 10 tys. mieszkańców. Niższy jest także odsetek przekazujących 1% podatku 

od osób fizycznych (o 5,42%). Radomsko korzystnie odznacza się jedynie nieznacznie 

częstszymi kontaktami respondentów z pozostałymi członkami rodziny (nie domownikami) 

- wartość średniej ważonej wyższa o 0,31 punktu oraz nieznacznie niższym od średniej 

odsetkiem respondentów (o 0,5 p.p.), którzy nie zwrócą się w potrzebie o pomoc 

do sąsiadów. Pozostałe uwzględnione w analizie zmienne w znacznej części (z niewielkimi 

wahaniami) zbliżone są do wartości przeciętnych miast badanego obszaru. 
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Tabela 545 Stan kapitału społecznego dla miasta Radomsko 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

3,90% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

94,16% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,94 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,78 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,22 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,77 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 9,09% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 11,04% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 19,48% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 27,27% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 33,12% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 25,97% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 8,44% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 18,83% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 24,03% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 22,73% 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

12,34% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,29 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 23 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

8,44% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

51,54% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

3 

35 frekwencja wyborcza 46,23% 
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V.8.4 Radomsko – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie  akumulacji 

kapitału społecznego  

Syntetyczny wskaźnik akumulacji kapitału społecznego Radomska (0,43) plasuje miasto 

na 20 miejscu w rankingu miast województwa łódzkiego. Uzyskana wartość miary 

syntetycznej w oparciu o przyjętą typologię miast, klasyfikuje Radomsko w grupie miast 

o  bardzo niskim poziomie akumulacji kapitału społecznego, wraz z miastami takimi jak 

Opoczno, Łask, Głowno, Łęczyca oraz zbiorcza grupa miast do 5 tys. mieszkańców. 

Na uzyskaną wartość wskaźnika wpływ mają takie czynniki jak niższa od przeciętnej 

(o 0,21) średnia ocen respondentów dotyczących warunków życia w mieście, która 

koresponduje z niższą o 20 punktów procentowych liczbą wskazań badanych, którzy 

zadeklarowali miejsce zamieszkania w Radomsku w chwili, gdyby mogli uzyskać 

wymarzoną pracę w dowolnym mieście. Negatywnie na pozycję w rankingu wpływają także 

niższe od przeciętnych wskaźniki dotyczące zaufania do poszczególnych instytucji. Wśród 

badanych wskaźników korzystnie natomiast odznacza się wyższy do przeciętnego udział 

respondentów, których zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 

i wspólnego dobra mieszkańców - wskaźnik wyższy od średniej o 0,14 punktu. 
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Tabela 546 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Radomsko 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 20,78% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 63,64% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 15,58% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 92,86% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,06     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,75 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 1,97 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,13     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,05     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 1,97     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 40,91% 

39 
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Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  43,51% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 24,03% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 11,04% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,38 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 2,03 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,01 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,09 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,49 

42 
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Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,77 

proboszczowi i księżom w parafii: 1,78 

policji, średnia ważona rang 1,95 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,51 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,55 

mediom, średnia ważona rang 1,77 

organizacjom, średnia ważona rang 1,54 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,75 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,75 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,16 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,75 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 1,67 

pobicia, średnia ważona rang 1,59 

wandalizm, średnia ważona rang 1,56 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,59 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,60 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,60 
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V.9 Miasto Kutno  

V.9.1 Kutno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Kutno (podobnie jak: Rawa Mazowiecka, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola 

i Zgierz) zaklasyfikowane zostało do grupy miast o niskim poziomie rozwoju kapitału 

ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego 

Kutno zajmuje 18. pozycję, z wynikiem 0,38. Na pozycję miasta w rankingu mogą wpływać 

czynniki takie jak o 3,82 p.p. wyższy dla Kutna od średniej badanych miast odsetek 

respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym czy o 13,37 p.p. niższy 

od średniej odsetek osób, które brały udział w różnych formach dokształcania. Odsetek 

osób nieznających języka obcego przewyższa o 12,35 p.p. średnią dla badanych miast. 

Odsetek respondentów z Kutna znających od 1 do 3 języków jest również niższy 

dla średniej badanych miast. 
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Tabela 547 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Kutno 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
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Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 13,17% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 70,06% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 16,77% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

19,89% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 56,97 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 20,75% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 57,10 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 71,81% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 10,18% 
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 52,17% 

zna jeden język  38,16% 

zna 2 języki 9,18% 

zna 3 języki 0,48% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 39,61% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 45,41% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 8,70% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 6,28% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 30,43% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 1,93% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 14,01% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 44,44% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 9,18% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 
tys. ludności  

72,97 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 47,3% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo 
zatrudnionych) 

3,9% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 6,8% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 42,0% 
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V.9.2 Kutno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału 

ludzkiego  

Kutno (podobnie jak: Radomsko, Łowicz, Opoczno, Brzeziny, Koluszki i Łęczyca) 

zaklasyfikowane zostało do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału ludzkiego. 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału ludzkiego 

Kutno zajmuje 2. pozycję z wynikiem 0,68. Na poziom akumulacji kapitału ludzkiego 

w mieście wpływają takie zmienne jak: dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez 

uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego (średniookresowe tempo zmian) 

przewyższająca średnią o 2,5 czy udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają 

zamiar mieszkać w tym samym mieście wyższy o 3,16 p.p. od wyliczonej w badanych 

miastach średniej.  
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Tabela 548 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Kutno 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,01 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,65     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

4,73     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

2,28     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 16,91% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 72,95% 

trudno powiedzieć 10,14% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,07 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,77 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,29 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,41 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,23 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,20 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,60 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

77,29% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-6,87% 
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V.9.3 Kutno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Kutno (podobnie jak: Łódź, Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Koluszki i Łęczyca) 

zaklasyfikowane zostało do grupy miast o umiarkowanym poziomie rozwoju kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału 

społecznego Kutno zajmuje 8. pozycję, z wynikiem 0,53. Czynnikami wzmacniającymi 

pozycję miasta w rankingu są między innymi: częstotliwość spotkań z członkami rodziny 

nietworzącymi wspólnego gospodarstwa domowego wyższa od średniej dla badanych 

miast o 0,59 oraz niższy od średniej badanych miast odsetek osób, które w trudnej sytuacji 

nie zwróciłyby się do członków rodziny po pomoc. Kolejnym czynnikiem wzmacniającym 

pozycję Kutna w rankingu jest odsetek osób (8,70%), które w trudnej sytuacji nie zwróciłyby 

się do sąsiada o pomoc niższy od średniej dla badanych miast o 16,78 p.p. Pozycję Kutna 

w rankingu osłabia z kolei liczba NGO na 10 tysięcy mieszkańców oraz niższy od średniej 

dla badanych miast odsetek osób przekazujących 1% podatku na cele społeczne. 
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Tabela 549 Stan kapitału społecznego dla miasta Kutno 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

8,70% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

79,23% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,97 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,50 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 2,25 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 1,93% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 0,97% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 9,66% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 25,12% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 62,32% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 8,70% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 6,28% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 22,22% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 27,54% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 35,27% 

30 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

12,56 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,27 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 25 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

9,66% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

48,53% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

3 

35 frekwencja wyborcza 38,65% 
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V.9.4 Kutno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału 

społecznego  

Kutno (podobnie jak: Bełchatów, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, 

Ozorków) zaklasyfikowane zostało do grupy miast o niskim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału 

społecznego Kutno zajmuje 14. pozycję z wynikiem 0,49. Pozycja miasta w rankingu 

wynika między innymi z oceny ogólnych warunków życia w mieście (średnia ważona rang) 

niższej od średniej oceny badanych miast o 0,23. Respondenci wyrazili także przeciętnie 

niższe niż średnia badanych miast zaufanie wobec samorządu województwa (średnia 

ważona rang) oraz przywiązali wyższą o 0,13 wagę do problemu alkoholu i narkomanii 

w mieście. 
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Tabela 550 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Kutno 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 
udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 40,58% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 43,00% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 16,43% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 98,07% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,04 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,92 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,23 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,26 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,00 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,00 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 63,29% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  
udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  63,29% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 29,47% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 3,86% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,61 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,81 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,09 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,08 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,72 

42 
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Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,73 

proboszczowi i księżom w parafii: 1,81 

policji, średnia ważona rang 1,78 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,68 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,46 

mediom, średnia ważona rang 1,59 

organizacjom, średnia ważona rang 1,72 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,79 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,94 

43 
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 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,26 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,11 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,28 

pobicia, średnia ważona rang 2,07 

wandalizm, średnia ważona rang 2,02 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,73 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,83 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,11 
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V.10 Miasto Zduńska Wola  

V.10.1 Zduńska Wola – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu 

kapitału ludzkiego  

Syntetyczny wskaźnik stanu kapitału ludzkiego wynoszący 0,44, plasuje Zduńską Wolę 

na 15 miejscu w rankingu miast województwa łódzkiego. Zgodnie z przyjętą typologią 

poziom rozwoju kapitału ludzkiego w Zduńskiej Woli zakwalifikowany został do przedziału 

wynoszącego od 0,3625 do 0,4438, w którym sklasyfikowane zostały miasta o niskim 

poziomie kapitału ludzkiego. Do kategorii tej zaliczają się między innymi Kutno, Sieradz 

oraz Zgierz. Na uzyskaną wartość miernika składają się zbliżone do przeciętnych 

dla całego obszaru wskaźniki dotyczące poziomu edukacji na poziomie gimnazjalnym 

i szkół średnich, a także odsetek osób znających języki obce oraz kolejne wskaźniki 

odnoszące się do statusu respondentów na rynku pracy. Wartość odchylenia 

wymienionych wskaźników nie przekracza kilku punktów procentowych w stosunku 

do wartości średnich wyników zbiorczych całego obszaru. Tym co wyróżnia Zduńską Wolę 

na tle pozostałych miast województwa, jest o ponad 8 p.p. wyższy od wartości przeciętnej 

odsetek osób deklarujących udział w różnych formach dokształcania oraz nieznacznie 

wyższy odsetek osób posługujących się jednym lub trzema językami obcymi. 
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Tabela 551 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Zduńska Wola 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
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Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 10,31% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 70,10% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 19,59% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

17,36% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 56,47 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 25,87% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 57,47 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 72,58% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 31,96% 

8 
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 40,00% 

zna jeden język  51,85% 

zna 2 języki 6,67% 

zna 3 języki 1,48% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 37,04% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 43,70% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 14,81% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 4,44% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 20,74% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 3,70% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 8,89% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 33,33% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 33,33% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 
tys. ludności  

85,59 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 41,48% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo 
zatrudnionych) 

5,93% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 10,37% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 42,22% 
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V.10.2 Zduńska Wola – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

Analiza czynników wpływających na możliwość akumulacji kapitału ludzkiego uplasowała 

Zduńską Wolę na 21 miejscu rankingu miast województwa. Zgodnie z przyjętą metodologią 

osiągnięty przez Zduńską Wolę wynik (0,45) lokuje ją w grupie miast o bardzo niskim 

poziomie akumulacji kapitału ludzkiego (wartość poniżej 0,4791). W grupie tej znajdują 

się także Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Łask, Głowno oraz Konstantynów Łódzki. 

Na uzyskaną przez miasto pozycję negatywnie wpływają czynniki związane 

ze wskaźnikami demograficznymi miasta, w tym ujemny wskaźnik dynamiki migracji (-0,02) 

oraz niski odsetek osób deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 

mieście (55,56% w stosunku do średniej wynoszącej 74,13%). Niekorzystne są także 

wskaźniki dynamiki zdawalności egzaminów gimnazjalnych (niższy o 4,07 od wartości 

średniej ogółem badanego obszaru) oraz egzaminów maturalnych (niższy o 0,32). 
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Tabela 552 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Zduńska Wola 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,02 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,13 

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

-1,84 

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

0,19 

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 42,22% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 53,33% 

trudno powiedzieć 4,44% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,15 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,87 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,05 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,30 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,09 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,11 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,76 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

55,56% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-4,08% 
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V.10.3 Zduńska Wola – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu 

kapitału społecznego  

Wskaźnik poziomu kapitału społecznego (0,36) plasuje Zduńską Wolę na 24 miejscu 

rankingu miast województwa. Uzyskany wynik pozwala zaliczyć miasto do zbioru miast 

o bardzo niskim poziomie kapitału społecznego. Niska lokata Zduńskiej Woli w rankingu 

miast województwa to wypadkowa między innymi niższych od przeciętnych wskaźników 

stanu kapitału wiążącego, w tym rzadszych od przeciętnej kontaktów mieszkańców 

z sąsiadami (wartość niższa od średniej o 0,11 punktu) oraz wyższego od średniej 

(o 13,04 p.p.) odsetka osób, które nie zwrócą się o pomoc do swoich sąsiadów. W zakresie 

kapitału pomostowego korzystnie kształtują się wskaźniki zaangażowania społecznego 

mieszkańców Zduńskiej Woli - przeciętny mieszkaniec Zduńskiej Woli częściej niż typowy 

mieszkaniec badanego obszaru udziela się w grupach formalnych (udział respondentów, 

którzy należą przynajmniej do 1 grupy formalnej jest wyższy od średniej o 5,61 p.p.) 

oraz intensywniej angażuje się w ich działalność (średnia ważona rang wyższa o 0,15 

od wartości przeciętnej). Mimo to, niższy od wartości przeciętnej jest wskaźniki aktywności 

stowarzyszeniowej wyrażony liczbą NGO przypadających na 10 tys. mieszkańców 

(w przypadku Zduńskiej Woli wynosi on 27 na 10 tys. w porównaniu do średniej 

kształtującej się na poziomie 29) oraz odsetek osób przekazujących 1% podatku na OPP 

- niższy od średniej o 7,05 p.p. 
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Tabela 553 Stan kapitału społecznego dla miasta Zduńska Wola 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

4,44% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

95,56% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,97 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,73 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,34 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 2,04 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 2,96% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 4,44% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 8,89% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 22,96% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 60,74% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 38,52% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 9,63% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 8,15% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 17,78% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 25,93% 

30 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

22,96 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,57 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 27 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

24,44% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

49,91% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

4 

35 frekwencja wyborcza 43,93% 
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V.10.4 Zduńska Wola – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

Zduńska Wola pod względem akumulacji kapitału społecznego zajęła 10 miejsce 

w rankingu miast województwa. Uzyskana wartość wskaźnika syntetycznego Zduńskiej 

Woli wynosi 0,51, co pozwala zaliczyć miasto do grupy miast o umiarkowanym poziomie 

akumulacji kapitału społecznego. Na uzyskaną pozycję w rankingu wpływają między 

innymi korzystniejsza od przeciętnej ocena ogólnych warunków życia w mieście (o 0,05), 

a także większa niż przeciętna skłonność mieszkańców do podejmowania współpracy 

na rzecz miasta (o 0,06). Wyżej niż średnia dla obszaru kształtują się natomiast wskaźniki 

problemów społecznych wskazywanych przez mieszkańców, w tym wskaźnik alkoholizmu 

i narkomanii wpływający bezpośrednio na wartość wskaźnika syntetycznego - wyższy 

od średniej o 0,17 punktu. 
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Tabela 554 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Zduńska Wola 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 55,56% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 41,48% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 2,96% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 95,56% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,32 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,78 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,17 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,27 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,05 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,02 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 42,22% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  51,85% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 31,85% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 14,81% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,30 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,61 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,75 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,73 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,07 

42 
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Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,90 

proboszczowi i księżom w parafii: 1,91 

policji, średnia ważona rang 1,98 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,82 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,79 

mediom, średnia ważona rang 1,87 

organizacjom, średnia ważona rang 1,84 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,98 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,05 

43 
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 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,20 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,03 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,07 

pobicia, średnia ważona rang 1,84 

wandalizm, średnia ważona rang 1,79 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,77 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,70 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,21 
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V.11 Miasto Sieradz  

V.11.1 Sieradz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Sieradz (podobnie jak: Kutno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola 

i Zgierz) zaklasyfikowany został do grupy miast o niskim poziomie rozwoju kapitału 

ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego 

Sieradz zajmuje 19. pozycję, z wynikiem 0,36. Na pozycję miasta w rankingu wpływają 

między innymi takie czynniki jak udział respondentów z wykształceniem wyższym niższy 

o 13,45 p.p. od średniej dla badanych miast oraz o 16,23 p.p. niższy dla tej średniej odsetek 

respondentów biorących udział w różnych formach dokształcania. W Sieradzu odsetek 

pracujących jest o 13,20 p.p. niższy od średniej dla badanych miast.  
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Tabela 555 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Sieradz 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
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Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 7,32% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 85,37% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 7,32% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 20,22% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 57,63 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 26,64% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 58,18 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 76,01% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 7,32% 

8 

u
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o

ś
c
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 28,85% 

zna jeden język  48,08% 

zna 2 języki 23,08% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 46,15% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 40,38% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 11,54% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 1,92% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 30,77% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 0,00% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 9,62% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 13,46% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 46,15% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  92,79 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 32,7% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 1,9% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 7,7% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 57,7% 
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V.11.2 Sieradz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

Sieradz (podobnie jak: Łódź, Pabianice, Rawa Mazowiecka, Grupa miast 0-5 tys. i Grupa 

miast 5-10 tys.) zaklasyfikowany został do grupy miast o umiarkowanym poziomie 

akumulacji kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej 

akumulację kapitału ludzkiego Sieradz zajmuje 12. pozycję z wynikiem 0,52. Na pozycję 

w rankingu wpływają wysoka w porównaniu do średniej dla badanych miast, umieralność 

(dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian wynosi 3,32 przy 

średniej 0,68) oraz wyższa od średniej dla badanych miast dynamika średniej liczby 

punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego a także 

dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 

maturalnym (dla średniookresowego tempa zmian). 
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Tabela 556 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Sieradz 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,00 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 3,32     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

2,72     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

1,22     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 26,92% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 55,77% 

trudno powiedzieć 17,31% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,15 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,00 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,12 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,37 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,10 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,35 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,83 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

76,92% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-4,25%   
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V.11.3 Sieradz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Sieradz (podobnie jak: Zgierz, Radomsko, Zduńska Wola, Konstantynów Łódzki i Głowno) 

zaklasyfikowany został do grupy miast o bardzo niskim poziomie rozwoju kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału 

społecznego Sieradz zajmuje 20. pozycję, z wynikiem 0,44. Na pozycję miasta w rankingu 

wpływa wyższy o 1,44 p.p. od średniej badanych miast odsetek respondentów, którzy nie 

zwróciliby się w trudnej sytuacji z prośbą o pomoc do sąsiadów, zaangażowanie 

w działania grup formalnych niższe o 0,11 od średniej badanych miast oraz liczba 

podatników przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby podatników 

odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych ogółem niższa o 26,79 p.p. 

od średniej badanych miast. Czynnikiem przemawiającym na korzyść Sieradza jest 

częstotliwość spotkań z członkami rodziny niezamieszkującymi wspólnego gospodarstwa 

domowego (średnia ważona rang) wyższa od średniej dla badanych miast o 0,38. 
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Tabela 557 Stan kapitału społecznego dla miasta Sieradz 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 
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w
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

5,77% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

94,23% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,79 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,29 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,80 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 3,85% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 9,62% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 32,69% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 53,85% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 26,92% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 15,38% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 21,15% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 26,92% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 9,62% 

30 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

13,46% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,31 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 41 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

17,31% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

30,17% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

3 

35 frekwencja wyborcza 46,91% 
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V.11.4 Sieradz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

Sieradz (podobnie jak: Łódź, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Zduńska Wola, Konstantynów 

Łódzki i Grupa miast 5-10 tys.) zaklasyfikowany został do grupy miast o umiarkowanym 

poziomie akumulacji kapitału społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie 

opisującej akumulację kapitału społecznego Sieradz zajmuje 7. pozycję z wynikiem 0,54. 

Pozycję w rankingu gwarantuje miastu wyższa o 0,06 od średniej badanych miast ocena 

ogólnych warunków życia w mieście (średnia ważona rang) oraz wyższy o 0,07 odsetek 

osób deklarujących, że gdyby mogli mieć wymarzoną pracę w każdym dowolnym miejscu, 

jako miejsce zamieszkania wybraliby właśnie Sieradz. Badani ocenili także wyżej o 0,09 

wartość współpracy na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra mieszkańców niż średnio 

mieszkańcy wszystkich badanych miast. Zadeklarowali także wyższe od średniej zaufanie 

do samorządu województwa. 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

584 

Tabela 558 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Sieradz 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 42,31% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 42,31% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 15,38% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 100,00% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,33     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,83     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,29     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,46     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,33     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,25     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 67,31% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  63,46% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 30,77% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 5,77% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,33 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,67 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,69 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,79 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,60 

42 

z
a
u

fa
n
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Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,08 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,29 

policji, średnia ważona rang 2,12 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,94 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,77 

mediom, średnia ważona rang 1,60 

organizacjom, średnia ważona rang 1,79 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,06 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,04 

43 

b
e
z
p
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ń
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o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,27 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,90 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 1,92 

pobicia, średnia ważona rang 1,96 

wandalizm, średnia ważona rang 2,12 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,83 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,75 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,12 
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V.12 Miasto Łowicz  

V.12.1 Łowicz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Łowicz w rankingu miast województwa łódzkiego ze względu na stan kapitału ludzkiego 

zajmuje pozycję 3. Wartość wskaźnika syntetycznego wynosząca 0,51 lokuje Łowicz 

w grupie miast o wysokim poziomie kapitału ludzkiego, wraz z 6 kolejnymi miastami 

województwa. Na wysoką pozycję miasta w rankingu składają się czynniki takie jak: wyższa 

od przeciętnej liczba deklaracji respondentów dotycząca znajomości języków obcych (brak 

znajomości języków obcych deklarowało 30% badanych w stosunku do wartości średniej 

wynoszącej blisko 40%) oraz procentowy udział liczby respondentów deklarujących 

przynależność do grupy pracujących wynoszący 66,70% podczas, gdy średnia dla całego 

obszaru waha się w granicach 46%. Ponadto wśród analizowanych wskaźników korzystnie 

prezentują się wskaźniki wyników nauczania, zarówno na poziomie gimnazjalnym jak 

i szkół średnich - niemal w każdym z badanych wskaźników, wartość średnia jest wyższa 

od wartości przeciętnej dla całego badanego obszaru. 
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Tabela 559 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Łowicz 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 2,38% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 59,52% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 0,00% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 27,65% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 63,71 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 24,53% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 40,49 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 77,15% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 4,76% 

8 

u
m
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o

ś
c
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 29,41% 

zna jeden język  56,86% 

zna 2 języki 13,73% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 7,84% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 84,31% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 5,88% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 1,96% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 9,80% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 9,80% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 9,80% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 64,71% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 5,88% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  83,85 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 66,7% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 2,0% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 5,9% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 25,5% 
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V.12.2 Łowicz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego 

W zakresie wartości zmiennej syntetycznej poziomu akumulacji kapitału ludzkiego, Łowicz 

uplasował się w czołówce miast województwa łódzkiego. Syntetyczny wskaźnik wynoszący 

0,59 lokuje miasto na 4 pozycji rankingu, co w odniesieniu do przyjętej typologii miast 

zalicza Łowicz do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału ludzkiego, wraz 

z miastami takimi jak Kutno, Radomsko, Opoczno, Brzeziny, Koluszki oraz Łęczyca. 

Wysoka pozycja Łowicza w rankingu wynika z korzystnych dla miasta wskaźników 

związanych z niewielką skłonnością mieszkańców do zmiany miejsca zamieszkania (udział 

respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym mieście 

wynosi ponad 94%, podczas gdy średnia dla obszaru to 74%), pozytywnej oceny dostępu 

do specjalistycznej służby zdrowia (średnia ważona rang jest wyższa od wartości 

przeciętnej dla badanego obszaru o 0,74 i wynosi 2,53), a także pozytywnej dynamiki 

średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie maturalnym (wartość 

2,59 w stosunku do wartości 0,51 dla całego obszaru). Pozytywnie dla miasta kształtują 

się także wskaźniki dotyczące oferty kulturalnej dla mieszkańców czy dostępnej 

infrastruktury - wartości poszczególnych mierników plasują się powyżej średnich wyników 

dla całego obszaru. 
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Tabela 560 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Łowicz 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,04 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 1,52     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

1,91     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

2,59     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 13,73% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 84,31% 

trudno powiedzieć 1,96% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,73 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,53 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,49 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,75 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,51 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,67 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,88 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

94,12% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-4,74%     
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V.12.3 Łowicz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Syntetyczny wskaźnik poziomu kapitału społecznego w przypadku Łowicza wynosi 0,44. 

Sytuuje to Łowicz na 18 pozycji w rankingu miast województwa łódzkiego. Łowicz wraz z 5 

innymi miastami województwa sklasyfikowany został w grupie miast o niskim poziomie 

kapitału społecznego. Niski wskaźnik poziomu kapitału społecznego miasta wynika między 

innymi z niższego od przeciętnej zaangażowania mieszkańców w działalność grup 

formalnych - wartość 0,1 w stosunku do średniej wynoszącej 0,42, a także niższego o 9,60 

p.p. wskaźnika liczby osób przekazujących 1% podatku na rzecz OPP. Mieszkańcy 

Łowicza częściej natomiast niż przeciętny mieszkaniec badanego obszaru, mają skłonność 

zwracać się o pomoc w trudnej sytuacji do sąsiadów - średnia wartość wskaźnika dla 

badanego obszaru to 25,48% osób, które nie zwrócą się o pomoc do sąsiadów, 

w przypadku Łowicza wskaźnik ten wynosi zaledwie 3,92%. Skłonność ta może wynikać 

z wyższej od przeciętnej (o 0,16) wartości średniej ważonej wskaźnika kontaktów 

z sąsiadami. 
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Tabela 561 Stan kapitału społecznego dla miasta Łowicz 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 
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w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

1,96% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

98,04% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 1,00 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 1,86 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,49 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 9,80% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 27,45% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 11,76% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 50,98% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 3,92% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 19,61% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 41,18% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 15,69% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 19,61% 

30 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

3,92% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,10 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 36 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

9,80% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

47,36% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

5 

35 frekwencja wyborcza 48,64% 
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V.12.4 Łowicz – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

W rankingu miast województwa łódzkiego Łowicz zajmuje 1 pozycję pod względem 

akumulacji kapitału społecznego. Uzyskana wartość wskaźnika 0,75, klasyfikuje Łowicz 

do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału społecznego, razem z 6 innymi 

miastami województwa. Wysoka lokata miasta to wynik między innymi korzystniejszych 

od przeciętnych opinii mieszkańców dotyczących warunków życia w mieście - wartość 

wyrażona średnią ważoną wyższa jest od przeciętnej o 0,10 punktu. Wyższy jest także 

odsetek osób (o blisko 25%) wskazujących Łowicz jako miasto, w którym chcieliby 

mieszkać mając możliwość zdobycia wymarzonej pracy w dowolnym mieście. Oznacza 

to duże przywiązanie mieszkańców do miasta, jako miejsca z którym wiążą swoje życie. 

Ponadto mieszkańcy Łowicza częściej niż przeciętny mieszkaniec badanego obszaru 

deklarują, że warto współpracować na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra 

mieszkańców - wskaźnik ten jest wyższy o 0,17 punktu od wartości średniej ogółem. 
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Tabela 562 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Łowicz 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 58,82% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 41,18% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 0,00% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 98,04% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,37     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 2,63     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,51     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,51     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,41     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,49     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 84,31% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  33,33% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 54,90% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 11,76% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,41 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 2,25 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,33 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,31 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,78 

42 

z
a
u
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n
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Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,18 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,41 

policji, średnia ważona rang 2,55 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 2,59 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 2,51 

mediom, średnia ważona rang 2,41 

organizacjom, średnia ważona rang 2,31 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,33 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,37 

43 

b
e
z
p
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c
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ń

s
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o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,45 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,08 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,06 

pobicia, średnia ważona rang 2,02 

wandalizm, średnia ważona rang 2,12 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 2,08 

ubóstwo, średnia ważona rang 2,20 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,18 
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V.13 Miasto Wieluń  

V.13.1 Wieluń – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Wieluń (podobnie jak: Bełchatów, Koluszki, Łowicz, Łódź, Opoczno i Piotrków Trybunalski) 

zaklasyfikowany został do grupy miast o bardzo wysokim poziomie rozwoju kapitału 

ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego 

Wieluń zajmuje 7. pozycję, z wynikiem 0,47. Głównymi czynnikami wpływającymi 

na pozycję miasta w rankingu są wyższy o 8,5 p.p. od średniej badanych miast udział 

mieszkańców z wykształceniem wyższym oraz wyższy o 4,45 p.p. odsetek osób, które 

zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu. Innymi ważnymi 

czynnikami klasyfikacji Wielunia do grupy miast o bardzo wysokim poziomie rozwoju 

kapitału ludzkiego jest odsetek osób władających jednym językiem obcym, przekraczający 

o 11,05 p.p. średnią badanych miast. W Wieluniu średnia arytmetyczna zarejestrowanych 

osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności przewyższa o około 

8 osób średnią dla badanych miast.   
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Tabela 563 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Wieluń 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 0,00% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 70,73% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 29,27% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 22,94% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 59,62 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 26,30% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 58,46 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 77,23% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 9,76% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 34,31% 

zna jeden język  61,76% 

zna 2 języki 3,92% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 14,71% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 64,71% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 10,78% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 9,80% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 13,73% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 2,94% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 14,71% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 35,29% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 33,33% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  97,40 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 50,0% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 9,8% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 5,9% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 34,3% 
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V.13.2 Wieluń – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

Wieluń (podobnie jak: Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Konstantynów Łódzki Łask 

i Głowno) zaklasyfikowany został do grupy miast o bardzo niskim poziomie akumulacji 

kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację 

kapitału ludzkiego Wieluń zajmuje 23. pozycję z wynikiem 0,42. Zdecydowana większość 

badanych respondentów (84,31%) deklaruje zamiar mieszkania w Wieluniu przez kolejne 

3 lata. 
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Tabela 564 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Wieluń 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,06 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,62     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

1,38     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-0,44     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 16,67% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 79,41% 

trudno powiedzieć 3,92% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,40 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,80 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,23 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,62 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,49 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,57 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,80 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

84,31% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-2,98% 
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V.13.3 Wieluń – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Wieluń (podobnie jak: Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, 

Grupa miast 0-5 tys. i Grupa miast 5-10 tys.) zaklasyfikowany został do grupy miast 

o bardzo wysokim poziomie rozwoju kapitału społecznego. Na podstawie wartości 

zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału społecznego Wieluń zajmuje 7. pozycję, 

z wynikiem 0,53. Na silną pozycję miasta w rankingu wpływają takie czynniki jak: niski 

(1,96%) odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych na tle średniej badanych miast 

(7,16%), bardzo niskie odsetki (0,98% i 8,82%) na tle średnich badanych miast (5,48% 

i 25,48%) wartości związane z tym, że respondenci w trudnej sytuacji nie poprosiliby 

rodziny i sąsiadów o pomoc. W Wieluniu liczba NGO przypadająca na 10 tysięcy 

mieszkańców przewyższa średnią badanych miast o 5 organizacji, a liczba kandydatów 

do rad miasta przypadających na 1 tys. mieszkańców o 2 osoby. 
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Tabela 565 Stan kapitału społecznego dla miasta Wieluń  

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

1,96% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

98,04% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,96 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 1,98 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,63 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,98% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 2,94% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 19,61% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 14,71% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 61,76% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 8,82% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 3,92% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 49,02% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 20,59% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 17,65% 

30 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

19,61% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,47 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 34 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

17,65% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

54,27% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

5 

35 frekwencja wyborcza 46,40% 
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V.13.4 Wieluń – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

Wieluń (podobnie jak: Aleksandrów Łódzki i Łowicz) zaklasyfikowany został do grupy miast 

o bardzo wysokim poziomie akumulacji kapitału społecznego. Na podstawie wartości 

zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału społecznego Wieluń zajmuje 5. 

pozycję z wynikiem 0,57. Na wysoką pozycję miasta w rankingu wpływa wyższa od średniej 

badanych miast o 0,14 ocena ogólnych warunków życia w mieście (średnia ważona rang) 

oraz wyższy od średniej dla badanych miast o 20 p.p. odsetek osób deklarujących, że 

gdyby mogli mieć wymarzoną pracę w każdym dowolnym miejscu, na miejsce 

zamieszkania wybraliby właśnie badane miasto. Ważne dla pozycji Wielunia w rankingu 

jest także wyższe od przeciętnego zaufanie wobec osób duchownych i władz 

samorządowych. 
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Tabela 566 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Wieluń 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 60,78% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 32,35% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 6,86% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 99,02% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,41     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,72     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,35     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,40     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,12     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,07     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 80,39% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  50,98% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 48,04% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 0,98% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,11 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,98 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,42 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,15 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,83 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,16 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,23 

policji, średnia ważona rang 2,40 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 2,03 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,87 

mediom, średnia ważona rang 2,08 

organizacjom, średnia ważona rang 2,38 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,34 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,31 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,88 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,98 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,09 

pobicia, średnia ważona rang 2,31 

wandalizm, średnia ważona rang 1,71 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,66 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,71 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,87 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

601 

V.14 Miasto Opoczno  

V.14.1 Opoczno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Wartość syntetycznego wskaźnika stanu kapitału ludzkiego dla miasta Opoczno wynosi 

0,52, co plasuje miasto na 2 miejscu rankingu zbiorczego, zaraz po liderze rankingu - Łodzi. 

Uzyskana przez Opoczno wartość miernika kwalifikuje je do grupy miast o wysokim 

poziomie rozwoju kapitału ludzkiego - wskaźnik powyżej 0,4729. W kategorii tej znajduje 

się łącznie 7 miast, w tym największe miasta województwa. Na wysoką pozycję w rankingu 

składają się między innymi korzystne wyniki nauczania w szkołach gimnazjalnych - 

wskaźnik średniej liczby punktów uzyskiwanych przez uczniów klas 3 jest nieznacznie 

wyższy od wartości przeciętnej dla całego badanego obszaru (o 1,05 punktu), a także 

ponadprzeciętne wyniki nauczania w szkołach średnich, a w szczególności odsetek osób, 

które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu wyższy 

od wartości średniej o 8,25 punktów procentowych.  

Wśród czynników obciążających wartość wskaźnika, znalazły się (jako jedne z niewielu), 

niższy od wartości średniej ogólnej odsetek osób znających języki obce (różnica 6,02 p.p.) 

oraz średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 10 tys. ludności wynosząca 73,72 osób w stosunku do średniej 

wynoszącej 89,56 osób na 10 tys. ludności. 
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Tabela 567 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Opoczno 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 2,17% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 58,70% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 39,13% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 20,39% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 59,00 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 24,79% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 61,26 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 81,03% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 21,74% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 45,83% 

zna jeden język  45,83% 

zna 2 języki 8,33% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 31,25% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 54,17% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 12,50% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 2,08% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 27,08% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 8,33% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 10,42% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 39,58% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 14,58% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  73,72 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 39,6% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 10,4% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 2,1% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 47,9% 
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V.14.2 Opoczno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

Syntetyczny wskaźnik stanu akumulacji kapitału ludzkiego uplasował Opoczno 

na 5 miejscu rankingu zbiorczego miast województwa łódzkiego. Wartość wskaźnika 

wynosząca 0,59 zgodnie z przyjętą typologią pozwala określić poziom akumulacji kapitału 

ludzkiego Opoczna jako wysoki (powyżej wartości 0,5705). Barierami ograniczającymi 

potencjał akumulacji kapitału ludzkiego w mieście są niższe od wartości średniej dynamiki 

wyników kształcenia, w tym dynamika zdawalności egzaminów gimnazjalnych o 1,06 oraz 

dynamika zdawalności egzaminów maturalnych o 1,13. Czynnikami nie wpływającymi 

bezpośrednio na wartość wskaźnika syntetycznego, lecz mogącymi być rozpatrywane jako 

dodatkowy atut miasta, są pozytywne oceny wyrażone średnią ważoną rang (gdzie 

1 oznacza źle a 3 dobrze) odnoszące się do dostępnej w mieście infrastruktury sportowej 

i rekreacyjnej (wartość 2,56), miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży (2,73) oraz korzystna 

ocena dostępnej oferty kulturalnej dla mieszkańców (2,48). Czynniki te mogą korzystnie 

oddziaływać na wyższy o 13,37 p.p. od wartości średniej dla całego badanego obszaru 

(74,13%) udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym 

samym mieście. 
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Tabela 568 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Opoczno 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,05 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,99     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

1,17     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-0,62     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 25,00% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 37,50% 

trudno powiedzieć 37,50% 

17 
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n
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,83 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,94 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,48 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,56 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,73 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,15 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,67 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

87,50% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-7,64 % 
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V.14.3 Opoczno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego 

Syntetyczny wskaźnik stanu kapitału społecznego Opoczna wynosi 0,54, co klasyfikuje 

miasto na 6 pozycji rankingu miast województwa łódzkiego. Uzyskana wartość wskaźnika 

plasuje Opoczno obok Łodzi, Pabianic, Kutna, Aleksandrowa Łódzkiego, Koluszek 

i Łęczycy w grupie miast o umiarkowanym poziomie kapitału społecznego.  

Na wysoką pozycję Opoczna w rankingu składają się między innymi wyższe od przeciętnej 

wskaźniki średnich ważonych dla kontaktów z sąsiadami (o 0,12) i rodziną (o 0,61), które 

korespondują z wyższą od przeciętnej liczbą osób, które są skłonne zgłosić się do rodziny 

lub sąsiadów o pomoc w potrzebie - wyższe od średniej kolejno o 5,48 p.p. i 0,48 p.p. Niżej 

od przeciętnej kształtują się natomiast wskaźniki postaw wobec działalności społecznej - 

liczba podatników przekazujących 1% podatku na OPP jest niższa od średniej o 10,12 p.p. 
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Tabela 569 Stan kapitału społecznego dla miasta Opoczno 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 
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ł 
w
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

10,42% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

89,58% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,96 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,52 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,50 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 6,25% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 20,83% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 20,83% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 52,08% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 25,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 27,08% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 20,83% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 8,33% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 18,75% 

30 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

16,67% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,38 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 26 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

12,50% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

46,84% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

5 

35 frekwencja wyborcza 58,29% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

607 

V.14.4 Opoczno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego 

Opoczno sklasyfikowane zostało wśród miast o bardzo niskim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego, razem z Radomskiem, Łaskiem, Głownem, Łęczycą oraz grupą miast 

do 5 tys. mieszkańców. Wartość syntetycznego wskaźnika w przypadku Opoczna wynosi 

0,34, co plasuje miasto na 24 z 25 pozycji rankingu miast województwa. Spośród 

zmiennych branych pod uwagę w kształtowaniu wskaźnika syntetycznego, znaczna część 

zmiennych miasta Opoczno znajduje się poniżej wartości średnich dla ogółu badanego 

obszaru. Negatywnie kształtują się między innymi wskaźniki dotyczące zaufania 

do instytucji oraz zaangażowania we współpracę na rzecz rozwoju miasta i dobra 

wspólnego. Korzystnie natomiast respondenci oceniali warunki życia w mieście - średnia 

ważona jest wyższa o 0,38 od wartości przeciętnej dla całego badanego obszaru. 
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Tabela 570 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Opoczno 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 39,58% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 25,00% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 35,42% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 100,00% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,65     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,42     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,81     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,46     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,00     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 1,98     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 72,92% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  58,33% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 39,58% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 0,00% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,23 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,56 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,88 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,69 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,44 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,00 

proboszczowi i księżom w parafii: 1,81 

policji, średnia ważona rang 1,75 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,63 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,44 

mediom, średnia ważona rang 1,63 

organizacjom, średnia ważona rang 1,88 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,88 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,13 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,94 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,00 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 1,81 

pobicia, średnia ważona rang 1,31 

wandalizm, średnia ważona rang 1,13 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,56 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,69 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,94 
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V.15 Miasto Aleksandrów Łódzki  

V.15.1 Aleksandrów Łódzki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

stanu kapitału ludzkiego  

Aleksandrów Łódzki (podobnie jak: Łask, Głowno, Grupa miast 0-5 tys., Grupa miast 5-10 

tys. i Konstantynów Łódzki) zaklasyfikowany został do grupy miast o bardzo niskim 

poziomie rozwoju kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie 

opisującej stan kapitału ludzkiego Aleksandrów Łódzki z wynikiem 0,25 zajmuje ostatnią, 

25. pozycję. Wpływ na to mają takie czynniki jak wysoki (69,7%) na tle badanych miast 

(39,81%) odsetek osób nieznających języka obcego oraz niższy o 14,10 p.p. na tle 

badanych miast odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe. Na niekorzystną 

pozycję Aleksandrowa Łódzkiego w rankingu wpływa także niższy o 12,57 p.p. od średniej 

dla badanych miast odsetek osób deklarujących przynależność do grupy pracujących.  
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Tabela 571 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Aleksandrów Łódzki 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 6,67% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 86,67% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 6,67% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 19,46% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 57,53 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 12,32% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 53,20 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 69,57% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 6,67% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 69,70% 

zna jeden język  12,12% 

zna 2 języki 18,18% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 60,61% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 3,03% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 6,06% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 30,30% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 48,48% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 0,00% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 3,03% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 18,18% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 30,30% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  87,31 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 33,33% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 3,03% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 6,06% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 57,58% 
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V.15.2 Aleksandrów Łódzki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału ludzkiego  

Aleksandrów Łódzki (podobnie jak: Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Skierniewice 

i Ozorków) zaklasyfikowany został do grupy miast o niskim poziomie akumulacji kapitału 

ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału 

ludzkiego Aleksandrów Łódzki zajmuje 17. pozycję z wynikiem 0,49. Pozycja miasta 

w rankingu wynika między innymi z poziomu dynamiki zmian zdawalności egzaminów 

gimnazjalnych (1,17; średnia dla badanych miast wynosi 2,23). Czynnikiem mogącym 

w przyszłości wzmocnić pozycję Aleksandrowa Łódzkiego w rankingu jest oferta kulturalna 

miasta (2,76 do 2,25 dla wszystkich badanych miast), dostępność do ośrodków sportu 

i rekreacji (2,73 do 2,35 dla wszystkich badanych miast) czy dostępność miejsc, w których 

można spędzić wolny czas (2,91 do 2,26 dla wszystkich badanych miast). 
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Tabela 572 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Aleksandrów Łódzki 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n
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m
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 z
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lu
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,02 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,82     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

0,21     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-3,25     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 15,15% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 84,85% 

trudno powiedzieć 0,00% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p
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a
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d
z
k
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g
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,55 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,09 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,76 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,73 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,64 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,91 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,45 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

75,76% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-5,90%     
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V.15.3 Aleksandrów Łódzki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

stanu kapitału społecznego  

Aleksandrów Łódzki (podobnie jak: Łódź, Pabianice, Kutno, Koluszki i Łęczyca) 

zaklasyfikowany został do grupy miast o umiarkowanym poziomie rozwoju kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału 

społecznego Aleksandrów Łódzki zajmuje 12. pozycję, z wynikiem 0,51. Na pozycję 

w rankingu mają wpływ takie czynniki jak o 4,27 p.p. niższy na tle badanych miast odsetek 

osób, które nie zwróciłyby się w trudnej sytuacji o pomoc do sąsiada czy niskie (0,09) na 

tle średniej badanych miast (0,42) zaangażowanie w działanie grup formalnych. 

Na klasyfikacje miasta wpływa także niższa o 4,31 p.p. od średniej badanych miast liczba 

podatników przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby podatników 

odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych ogółem. 
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Tabela 573 Stan kapitału społecznego dla miasta Aleksandrów Łódzki 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

21,21% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

78,79% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,94 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,88 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,94 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 3,03% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 12,12% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 84,85% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 21,21% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 3,03% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 18,18% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 45,45% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 12,12% 

30 

k
a
p
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a

ł 
p
o
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o
s
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w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

3,03% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,09 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 18 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

3,03% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

52,65% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

3 

35 frekwencja wyborcza 45,12% 
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V.15.4 Aleksandrów Łódzki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału społecznego  

Aleksandrów Łódzki (podobnie jak: Łowicz, Wieluń, Rawa Mazowiecka, Brzeziny 

i Koluszki) zaklasyfikowany został do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału 

społecznego Aleksandrów Łódzki zajmuje 4. pozycję z wynikiem 0,58. Na pozycję miasta 

w rankingu wpływa wyższa od średniej dla badanych miast o 0,58 ocena ogólnych 

warunków do życia (średnia ważona rang) oraz wyższa o 0,37 ocena wartości współpracy 

na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra mieszkańców. Ważne dla pozycji 

Aleksandrowa Łódzkiego w rankingu jest także wyższe od przeciętnego zaufanie wobec 

osób duchownych i władz samorządowych. Respondenci ocenili także, że alkohol 

i narkomania są mniejszym problemem w Aleksandrowie Łódzkim (1,21) niż średnio 

respondenci wszystkich badanych miast (1,6). 

 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

616 

Tabela 574 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Aleksandrów Łódzki 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to
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a
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 51,52% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 30,30% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 18,18% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 100,00% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,85     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 2,09    

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,64     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,82     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,24     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,21     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 63,64% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  75,76% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 18,18% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 6,06% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,61 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,09 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,09 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,48 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,97 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,18 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,58 

policji, średnia ważona rang 2,55 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 2,24 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,70 

mediom, średnia ważona rang 1,88 

organizacjom, średnia ważona rang 2,39 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,03 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,58 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,18 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,27 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 1,24 

pobicia, średnia ważona rang 1,21 

wandalizm, średnia ważona rang 1,06 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,21 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,18 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,30 
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V.16 Miasto Ozorków  

V.16.1 Ozorków – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Zmienna syntetyczna opisująca stan kapitału ludzkiego plasuje Ozorków na 13 miejscu 

rankingu badanych miast województwa. Wartość miernika wynosząca 0,44 sytuuje miasto 

w grupie miast o umiarkowanym poziomie rozwoju kapitału ludzkiego, do której 

zakwalifikowane zostały między innymi Brzeziny, Łęczyca i Radomsko. Zdecydowana 

większość zmiennych wpływających na pozycję Ozorkowa w rankingu zarówno wśród 

składowych umiejętności jak i wiedzy mieszkańców znajduje się na poziomie zbliżonym 

do wartości przeciętnych dla całego badanego obszaru. Zgromadzone dane wskazują 

jednak, że zmienna udziału maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 

oraz odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących 

do egzaminu są wyższe od wartości średnich dla całego badanego obszaru i wynoszą 

kolejno 30,62% i 79,73%. Niekorzystnie wypada natomiast średnia arytmetyczna 

zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. 

ludności, która jest niższa o 16,52 osoby na 10 tys. mieszkańców od średniej ogółem 

całego badanego obszaru (89,56).  
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Tabela 575 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Ozorków 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  9,09% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 18,18% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 54,55% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 18,18% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 16,89% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 55,91 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 30,62% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 58,18 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 79,73% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 27,27% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 31,25% 

zna jeden język  37,50% 

zna 2 języki 18,75% 

zna 3 języki 12,50% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 37,50% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 37,50% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 12,50% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 12,50% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 37,50% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 0,00% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 12,50% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 43,75% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 6,25% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  73,04 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 6,25% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 12,50% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 18,75% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 62,50% 
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V.16.2 Ozorków – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

W rankingu miast, Ozorków, pod względem możliwości akumulacji kapitału ludzkiego 

z wartością równą 0,48 uplasowany został na miejscu 19. Oznacza to zakwalifikowanie 

Ozorkowa do grupy miast o niskim poziomie akumulacji kapitału ludzkiego obok 

Bełchatowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Zgierza, Skierniewic oraz Aleksandrowa 

Łódzkiego. Wartość syntetycznego wskaźnika ukształtowana została przede wszystkim 

przez negatywną dynamikę zdawalności egzaminów gimnazjalnych wynoszącą -2,45 

(wartość niższa od średniej dla całego obszaru o 4,68) oraz ponadprzeciętną liczbę 

respondentów rozważających możliwość zmiany miejsca zamieszkania w ciągu 

najbliższych 3 lat (50% ogółu badanych). Wskaźnik ten negatywnie koreluje także z 

ujemnym saldem dynamiki migracji wynoszącym -0,02. 
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Tabela 576 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Ozorków 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,02 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian -0,40     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

-2,45     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

0,55     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 43,75% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 50,00% 

trudno powiedzieć 6,25% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p

it
a

łu
 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,13 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,63 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 1,75 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,56 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,31 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 1,81 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,38 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

50,00% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-5,85% 
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V.16.3 Ozorków – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Ozorków wraz z Skierniewicami, Łowiczem, Łaskiem, Rawą Mazowiecką i Brzezinami 

sklasyfikowany został w grupie miast o niskim poziomie stanu kapitału społecznego. 

Osiągnięta przez miasto wartość wskaźnika syntetycznego wynosi 0,46, co plasuje miasto 

na 16 pozycji rankingu miast województwa łódzkiego. Czynnikami negatywnie 

wpływającymi na pozycję miasta są między innymi niższe od średniej dla badanych miast 

wskaźniki dotyczące aktywności stowarzyszeniowej (liczba NGO przypadających na 10 

tys. mieszkańców wynosi 17, w stosunku do 29 dla całego badanego obszaru) oraz liczby 

osób przekazujących 1% podatku na rzecz OPP - wartość niższa od przeciętnej o 9,51 p.p. 

Korzystnie dla miasta kształtują się za to wskaźniki uwzględniające udział respondentów 

skłonnych zwrócić się o pomoc w potrzebie do rodziny lub sąsiadów - oba wyższe od 

wartości średniej dla ogółu badanych miast kolejno o 0,77 p.p. oraz 19,23p.p. 
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Tabela 577 Stan kapitału społecznego dla miasta Ozorków 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

6,25% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

81,25% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,94 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,88 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,20 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,64 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 6,25% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 18,75% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 12,50% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 12,50% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 50,00% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 6,25% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 31,25% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 31,25% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 12,50% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 18,75% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
to

w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

18,75% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,44 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 17 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

18,75% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

47,45% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

5 

35 frekwencja wyborcza 44,41% 
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V.16.4 Ozorków – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

Pod względem stanu akumulacji kapitału społecznego Ozorków z wartością wskaźnika 

syntetycznego wynoszącą 0,44 zajmuje 19 lokatę w rankingu miast województwa. 

Oznacza to sklasyfikowanie w grupie miast o niskim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. Niska pozycja miasta w rankingu to wypadkowa niższej od przeciętnej oceny 

warunków życia w mieście (o 0,02), korespondująca z niższą o 10,7 p.p. od średniej liczbą 

osób skłonnych wskazać swoje miasto jako miejsce "wymarzone do życia". Korzystnie 

kształtują się natomiast wskaźniki dotyczące problemów społecznych wskazywane przez 

respondentów rzadziej niż w przypadku ogółu miast jako istotne oraz wskaźnik odsetka 

osób skłonnych do współpracy na rzecz miasta - wyższy o 0,39 od średniej ogółem. 
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Tabela 578 Akumulacja kapitału społecznego dla miata Ozorków 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 31,25% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 56,25% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 12,50% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 93,75% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,25     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,50     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,38     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,06     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,88     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 1,94     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 50,00% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  62,50% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 25,00% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 6,25% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,63 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,23 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,46 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,52 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,42 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,29 

proboszczowi i księżom w parafii: 1,08 

policji, średnia ważona rang 1,42 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,17 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,06 

mediom, średnia ważona rang 0,81 

organizacjom, średnia ważona rang 1,08 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,38 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,52 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,75 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,04 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 0,98 

pobicia, średnia ważona rang 0,60 

wandalizm, średnia ważona rang 0,17 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 0,15 

ubóstwo, średnia ważona rang 0,50 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,21 
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V.17 Miasto Łask  

V.17.1 Łask – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego 

Łask (podobnie jak: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Grupa miast 0-5 tys., Grupa miast  

5-10 tys. I Konstantynów Łódzki) zaklasyfikowany został do grupy miast o bardzo niskim 

poziomie rozwoju kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie 

opisującej stan kapitału ludzkiego Łask zajmuje przedostatnią, 24. pozycję, z wynikiem 

0,31. Na bardzo niską pozycję miasta w rankingu wpływa wysoki odsetek osób 

nieznających języka obcego (61,7%) oraz równy zeru odsetek osób dokształcających się. 

Ważnym czynnikiem osłabiającym pozycję miasta w rankingu jest także niższy o 4,1 p.p. 

od średniej dla badanych miast odsetek osób z wykształceniem wyższym. 
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Tabela 579 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Łask 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  4,76% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 26,19% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 52,38% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 16,67% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 16,86% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 56,41 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 25,46% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 58,54 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 73,98% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 0,00% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 61,70% 

zna jeden język  34,04% 

zna 2 języki 4,26% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 59,57% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 4,26% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 36,17% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 0,00% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 55,32% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 6,38% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 4,26% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 34,04% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 0,00% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  82,32 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 12,77% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 0,00% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 10,64% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 76,60% 
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V.17.2 Łask – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału 

ludzkiego 

Łask (podobnie jak: Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Wieluń, Konstantynów Łódzki 

i Głowno) zaklasyfikowany został do grupy miast o bardzo niskim poziomie akumulacji 

kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację 

kapitału ludzkiego Łask zajmuje ostatnią, 25. pozycję z wynikiem 0,36. Na niekorzyść 

oceny poziomu akumulacji kapitału ludzkiego miasta wpływa dynamika średniej liczby 

punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie maturalnym (średniookresowe 

tempo zmian) niższa na tle pozostałych badanych miast o 3,31. Dynamika udziału 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest niższa od średniej badanych 

miast o 1,88 p.p. Mieszkańcy Łasku, na tle opinii mieszkańców innych badanych miast, 

lepiej (różnica 0,3) oceniają dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej.  
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Tabela 580 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Łask 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,00 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 4,28     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

2,10     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-2,80     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 0,00% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 100,00% 

trudno powiedzieć 0,00% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p

it
a

łu
 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,04 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,09 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,06 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,06 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 1,94 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,26 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,11 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

76,60% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-3,53% 
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V.17.3 Łask – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie  stanu kapitału 

społecznego  

Łask (podobnie jak: Skierniewice, Łowicz, Ozorków, Rawa Mazowiecka i Brzeziny) 

zaklasyfikowany został do grupy miast o niskim poziomie rozwoju kapitału społecznego. 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału społecznego Łask 

zajmuje 19. pozycję, z wynikiem 0,44. Na pozycję miasta w rankingu wpływają takie 

czynniki jak o 7,33 p.p. wyższy od średniej dla badanych miast odsetek respondentów 

deklarujących jedną osobę w gospodarstwie domowym czy zaangażowanie w działania 

grup formalnych na poziomie o 0,29 niższym niż w przypadku średniej dla województwa. 

Liczba NGO na 10 tys. mieszkańców w Łasku przewyższa średnią badanych miast 

o 5 podmiotów. 
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Tabela 581 Stan kapitału społecznego dla miasta Łask  

 Stan kapitału społecznego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

14,89% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

85,11% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,77 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 1,85 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 2,11 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 14,89% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 14,89% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 70,21% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 12,77% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 2,13% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 38,30% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 19,15% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 27,66% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
to

w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

8,51% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,13 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 34 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

8,51% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

56,79% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

7 

35 frekwencja wyborcza 45,44% 
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V.17.4 Łask – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie  akumulacji kapitału 

społecznego  

Łask (podobnie jak: Radomsko, Opoczno, Głowno, Łęczyca, Grupa miast 0-5 tys.) 

zaklasyfikowany został do grupy miast o bardzo niskim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału 

społecznego Łask zajmuje 21. pozycję z wynikiem 0,41. Taka pozycja Łasku w rankingu 

wynika ze słabszej o 0,12 na tle badanych miast ocenie ogólnych warunków do życia 

(średnia ważona rang). Także poziom deklaracji (0,05 niższy od średniej) o tym, że gdyby 

respondenci mogli pracować w dowolnym miejscu, na miejsce zamieszkania wybraliby 

właśnie Łask. Nie bez znaczenia dla pozycji Łasku w rankingu pozostaje także opinia 

respondentów na temat współpracy na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra 

mieszkańców (średnia ważona rang) wymierzona na poziom o 0,2 niższy niż średnia dla 

badanych miast. 
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Tabela 582 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Łask 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 55,32% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 42,55% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 2,13% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 97,87% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,15 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,94  

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,13 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,51 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,17 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,15 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 55,32% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  91,49% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 4,26% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 4,26% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,04 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,81 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,68 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,55 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 1,91 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,81     

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,13 

policji, średnia ważona rang 2,02 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 2,06 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,66 

mediom, średnia ważona rang 1,91 

organizacjom, średnia ważona rang 1,87 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,09 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,11 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,60 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,47 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,62 

pobicia, średnia ważona rang 2,57 

wandalizm, średnia ważona rang 2,45 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 2,17 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,91 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,00 
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V.18 Miasto Konstantynów Łódzki  

V.18.1 Konstantynów Łódzki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

stanu kapitału ludzkiego 

Miara syntetycznego wskaźnika kapitału ludzkiego plasuje Konstantynów Łódzki na 20 z 25 

miejsc rankingu miast województwa łódzkiego. Wartość wskaźnika uzyskana przez 

Konstantynów Łódzki (0,36) sytuuje miasto w grupie miast o bardzo niskim poziomie 

rozwoju kapitału ludzkiego (poziom bardzo niski oznacza wartość poniżej 0,3625), razem 

z miastami takimi jak: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Łask oraz Grupy miast do 10 tys. 

mieszkańców włącznie. Niska pozycja miasta w rankingu zbiorczym wynika między innymi 

z niższego od przeciętnej wskaźnika zdawalności matur, w tym udział maturzystów 

z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem jest niższy od wartości średniej 

o 19,19 p.p., a odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie 

podchodzących do egzaminu wynosi zaledwie 37,25% w stosunku do wartości średniej 

równej 72,78%. Niższa od przeciętnej w Konstantynowie Łódzkim jest także liczba 

osób/respondentów, którzy korzystali z różnych form dokształcania (wskaźnik niższy o 7,99 

p.p. względem średniej) oraz liczba osób znających języki obce. Wśród wskaźników 

stymulujących stan kapitału ludzkiego Konstantynowa znalazł się natomiast zwiększony 

odsetek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (93,37 osób na 10 tys. 

mieszkańców) oraz odsetek osób deklarujących przynależność do grupy osób pracujących 

(64,90% w stosunku do wartości średniej wynoszącej 45,90%). 
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Tabela 583 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Konstantynów Łódzki  

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 0,00% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 71,11% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 28,89% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 18,91% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 56,25 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 5,33% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 35,91 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 37,25% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 15,56% 

8 
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 45,61% 

zna jeden język  35,09% 

zna 2 języki 14,04% 

zna 3 języki 5,26% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 47,37% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 31,58% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 14,04% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 7,02% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 8,77% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 3,51% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 8,77% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 33,33% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 45,61% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  93,38 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 64,91% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 5,26% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 10,53% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 19,30% 
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V.18.2 Konstantynów Łódzki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału ludzkiego  

Wskaźnik opisujący akumulację kapitału ludzkiego podobnie jak wskaźnik odnoszący się 

do stanu kapitału ludzkiego plasuje Konstantynów Łódzki na 20 miejscu w rankingu miast 

województwa. Wartość wskaźnika wynosząca 0,47 kwalifikuje miasto do grupy miast 

o bardzo niskim poziomie akumulacji kapitału ludzkiego, do której zaliczone zostały także 

Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Wieluń, Łask i Głowno. Wśród czynników 

negatywnie wpływających na wartość wskaźnika należy wymienić wyższy o blisko 6 p.p. 

od przeciętnej udział respondentów deklarujących możliwość zmiany miejsca 

zamieszkania. Negatywną wartość osiągnęły także wskaźniki opisujące dynamikę 

zdawalności egzaminów gimnazjalnych (-2,85) oraz dynamikę zdawalności egzaminów 

maturalnych (-4,96). O słabej kondycji miasta może świadczyć także ponadprzeciętna 

liczba negatywnych opinii respondentów o dostępie do oferty kulturalnej, ośrodków sportu 

i rekreacji, miejsc zabaw dzieci i młodzieży czy miejsc spędzania wolnego czasu. 
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Tabela 584 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Konstantynów Łódzki 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,01 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,09     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

-2,85     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-4,96     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 17,54% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 70,18% 

trudno powiedzieć 12,28% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,28 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,26 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,23 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,28 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,30 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,21 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,75 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

68,42% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-5,02%     
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V.18.3 Konstantynów Łódzki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

stanu kapitału społecznego  

Wartość syntetycznego wskaźnika stanu kapitału społecznego w przypadku 

Konstantynowa Łódzkiego wynosi 0,42, co odpowiada pozycji 21 w rankingu miast 

województwa łódzkiego. Osiągnięta wartość wskaźnika klasyfikuje miasto w grupie miasto 

o bardzo niskim poziomie kapitału społecznego razem z miastami takimi jak Zgierz, 

Radomsko, Sieradz, Zduńska Wola oraz Głowno. Na niską pozycję miasta w rankingu 

wpływają słabsze od przeciętnych wskaźniki dot. kontaktów respondentów z rodziną 

i sąsiadami (oba niższe o 0,14 od wartości średniej dla całego obszaru), a także niższe 

wskaźniki dot. odsetka osób skłonnych zwrócić się o pomoc w potrzebie do sąsiadów 

(o 14,87 p.p.) lub rodziny (o 6,80 p.p.). 
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Tabela 585 Stan kapitału społecznego dla miasta Konstantynów Łódzki 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

10,53% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

87,72% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,96 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,98 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,05 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 2,05 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 12,28% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 3,51% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 3,51% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 15,79% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 64,91% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 40,35% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 7,02% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 12,28% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 17,54% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 22,81% 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

22,81% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,53 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 19 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

24,56% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

54,29% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

3 

35 frekwencja wyborcza 47,20% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

639 

V.18.4 Konstantynów Łódzki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału społecznego  

Konstantynów Łódzki zajmuje 13 pozycję w rankingu miast województwa łódzkiego pod 

względem akumulacji kapitału społecznego. Syntetyczny wskaźnik w przypadku 

Konstantynowa Łódzkiego osiągnął wartość 0,50, co odpowiada umiarkowanemu 

poziomowi akumulacji kapitału ludzkiego względem przyjętej typologii. Na pozycję miasta 

w rankingu wpływają w znacznej mierze zbliżone do przeciętnych wskaźniki większości 

badanych zmiennych. Zdecydowanie niższy od przeciętnej jest wyłącznie wskaźnik (brany 

pod uwagę w kształtowaniu wskaźnika syntetycznego) dotyczący problemów społecznych 

takich jak alkoholizm i narkomania - wartość wskaźnika niższa o 0,56 względem 

przeciętnej. 
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Tabela 586 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Konstantynów Łódzki 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 49,12% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 33,33% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 17,54% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 100,00% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,21     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 2,21     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,26     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,25     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,21     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,26     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 52,63% 

39 
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Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  36,84% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 50,88% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 8,77% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,00 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,53 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,53 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,54 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 1,91 

42 
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Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,89 

proboszczowi i księżom w parafii: 1,68 

policji, średnia ważona rang 1,95 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,93 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,88 

mediom, średnia ważona rang 1,60 

organizacjom, średnia ważona rang 1,77 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,91 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,89 

43 
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 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,42 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,19 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,25 

pobicia, średnia ważona rang 2,26 

wandalizm, średnia ważona rang 2,28 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 2,16 

ubóstwo, średnia ważona rang 2,16 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,25 
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V.19 Miasto Rawa Mazowiecka  

V.19.1 Rawa Mazowiecka – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu 

kapitału ludzkiego 

Rawa Mazowiecka (podobnie jak: Kutno, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola 

i Zgierz) zaklasyfikowana została do grupy miast o niskim poziomie rozwoju kapitału 

ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego 

Rawa Mazowiecka zajmuje 16. pozycję, z wynikiem 0,42. Słabą pozycję Rawy 

Mazowieckiej w rankingu wzmacniają takie czynniki jak niższy o 25,18 p.p. na tle badanych 

miast odsetek osób deklarujących brak znajomości języków obcych. Atutem miasta jest 

także niewzięty pod uwagę w rankingu niski odsetek (12,20%) osób niekorzystających 

z Internetu na tle innych badanych miast (22, 06%). Na pozycję w miasta w rankingu 

wpływają także takie czynniki jak niższy na tle badanych miast (23,55%) odsetek 

respondentów, którzy brali udział w różnych formach dokształcania (13,33%) czy niższy 

o 8,57 p.p. od średniej dla badanych miast odsetek osób, które zdały egzamin maturalny 

w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu. 
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Tabela 587 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Rawa Mazowiecka 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 
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Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  3,33% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 3,33% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 50,00% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 43,33% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

13,92% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 55,86 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 21,59% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 0,00 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 64,21% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 13,33% 
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 14,63% 

zna jeden język  73,17% 

zna 2 języki 12,20% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 17,07% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 46,34% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 4,88% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 31,71% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 12,20% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 2,44% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 24,39% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 31,71% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 29,27% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 
tys. ludności  

93,74 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 58,54% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo 
zatrudnionych) 

7,32% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 17,07% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 17,07% 
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V.19.2 Rawa Mazowiecka – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału ludzkiego  

Rawa Mazowiecka (podobnie jak: Łódź, Pabianice, Sieradz, Grupa miast 0-5 tys. i Grupa 

miast 5-10 tys.) zaklasyfikowana została do grupy miast o umiarkowanym poziomie 

akumulacji kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej 

akumulację kapitału ludzkiego Rawa Mazowiecka zajmuje 10. pozycję z wynikiem 0,56. 

Na pozycję miasta w rankingu wpływają takie czynniki jak wyższa od średniej dla badanych 

miast ocena dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej (różnica 0,77), deklaracja 

kontynuacji zamieszkania w Rawie Mazowieckiej przez najbliższe 3 lata odsetka osób 

wyższego o 3,92 p.p. dla średniej badanych miast. Ważnym, niewziętym pod uwagę 

w rankingu poziomu akumulacji kapitału ludzkiego miast potencjalnie osłabiającym 

czynnikiem, jest wysoki (70,73%) odsetek mieszkańców nieplanujących dokształcania 

w ciągu najbliższych 2 lat. 
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Tabela 588 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Rawa Mazowiecka 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
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 z
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,00 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 3,27     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

2,36     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-5,42     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 29,27% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 70,73% 

trudno powiedzieć 0,00% 

17 

c
z
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n
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,63 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,56 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,49 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,49 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,44 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,51 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,88 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

78,05% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-6,18% 
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V.19.3 Rawa Mazowiecka – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu 

kapitału społecznego  

Rawa Mazowiecka (podobnie jak: Skierniewice, Łowicz, Ozorków, Łask i Brzeziny) 

zaklasyfikowana została do grupy miast o niskim poziomie rozwoju kapitału społecznego. 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału społecznego Rawa 

Mazowiecka zajmuje 15. pozycję, z wynikiem 0,46. Dla pozycji miasta w rankingu nie bez 

znaczenia pozostaje miernik częstotliwości spotkań z osobami z rodziny – nie 

domownikami, wyższy od średniej dla badanych miast o 0,63. Pozycję Rawy Mazowieckiej 

w rankingu wyznacza także odsetek respondentów deklarujących, że w trudnej sytuacji nie 

zwróciłaby się z prośbą o pomoc do sąsiadów przewyższający średnią dla badanych miast 

o 28,18 p.p. Zaangażowanie mieszkańców Rawy Mazowieckiej w działania grup 

formalnych jest o 0,15 niższe (średnia ważona rang) niż średnia dla badanych miast. 

Czynnikiem wzmacniającym pozycję miasta w rankingu jest liczba kandydatów do rady 

miasta przypadających na 1 tys. mieszkańców przewyższająca o jedną osobę średnią dla 

badanych miast. 
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Tabela 589 Stan kapitału społecznego dla miasta Rawa Mazowiecka 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

24 
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p

it
a

ł 
w

ią
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ą
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y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

4,88% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

95,12% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,85 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,54 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,37 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 14,63% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 9,76% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 75,61% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 53,66% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 19,51% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 17,07% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 2,44% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 7,32% 

30 
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w
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

12,20% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,27 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 28 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

7,32% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

56,78% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

4 

35 frekwencja wyborcza 48,55% 
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V.19.4 Rawa Mazowiecka – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie 

akumulacji kapitału społecznego  

Rawa Mazowiecka (podobnie jak: Aleksandrów Łódzki, Łowicz, Wieluń, Brzeziny 

i Koluszki) zaklasyfikowana została do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału 

społecznego Rawa Mazowiecka zajmuje 2. pozycję z wynikiem 0,65. Wysoka pozycja 

miasta w rankingu wynika miedzy innymi z wyższej o 0,27 od średniej badanych miast 

oceny ogólnych warunków życia (średnia ważona rang) w Rawie Mazowieckiej. Ponadto 

73,17% (60,65% dla średniej badanych miast) respondentów deklaruje, że gdyby mogli 

mieć wymarzoną pracę w dowolnym miejscu, to na miejsce zamieszkania wybraliby 

właśnie Rawę Mazowiecką. Omawiane miasto charakteryzuje także zaufanie do osób 

duchownych i samorządu województwa wyższe niż przeciętne dla badanych miast. 
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Tabela 590 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Rawa Mazowiecka 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 70,73% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 26,83% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 2,44% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 97,56% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,54 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 2,34 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,49 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,49 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,41 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,44 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 73,17% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  43,90% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 41,46% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 14,63% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,37 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,20 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,29 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,41 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 1,59 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,22     

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,32 

policji, średnia ważona rang 2,17 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 2,34 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 2,24 

mediom, średnia ważona rang 2,17 

organizacjom, średnia ważona rang 2,15 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,27 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,61 

43 
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s
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o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,54 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,07 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,20 

pobicia, średnia ważona rang 1,93 

wandalizm, średnia ważona rang 1,95 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,83 

ubóstwo, średnia ważona rang 2,00 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,17 
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V.20 Miasto Głowno  

V.20.1 Głowno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Syntetyczny wskaźnik stanu kapitału ludzkiego wynoszący 0,32 plasuje Głowno dopiero 

na 23 miejscu w rankingu miast województwa łódzkiego. Uzyskana wartość miernika 

zaliczona została do zbioru miast o bardzo niskim poziomie rozwoju kapitału ludzkiego 

(przedział poniżej wartości 0,3625). W grupie tej obok Głowna znalazły się miasta takie jak 

Łask, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki oraz grupy miast do 5 tys. i miasta 

o liczbie mieszkańców 5-10 tys. Na niską pozycję Głowna w rankingu miast wpływają 

między innymi czynniki takie jak wysoki odsetek respondentów deklarujących brak 

znajomości języków obcych - niemal 2/3 ogółu respondentów z Głowna, przy średniej 

dla całego badanego obszaru wynoszącej niespełna 40%, a także słabsze od przeciętnych 

wyniki nauczania zarówno w szkołach gimnazjalnych (niższe o 2,62 pkt.) jak i na poziomie 

szkoły średniej. Udział maturzystów z wynikiem wysokim w Głownie w liczbie zdających 

maturę wynosi zaledwie 12,88%, podczas gdy średnia dla 44 miast to 24,52%. Niższy jest 

także odsetek osób, które zdały egzamin maturalny - wynik 61,29%, przy średniej 72,78%. 

Zmienne, które w istotny sposób korzystnie wpływają na pozycję Głowna w rankingu 

to ponadprzeciętna wartość wskaźnika przedsiębiorczości mieszkańców (93,63 osób 

na 10 tys., wartość średnia to 89,56) oraz odsetek respondentów przynależących do grupy 

pracujących (72,22% w stosunku do średniej wynoszącej 45,90%). 
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Tabela 591 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Głowno 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a

 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 0,00% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 76,67% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 23,33% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

17,54% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 55,33 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 12,88% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 47,67 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 61,29% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 0,00% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 63,89% 

zna jeden język  36,11% 

zna 2 języki 0,00% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 8,33% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 16,67% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 75,00% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 0,00% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 8,33% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 5,56% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 38,89% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 47,22% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 0,00% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 
tys. ludności  

93,66 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 72,22% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo 
zatrudnionych) 

0,00% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 8,33% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 19,44% 
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V.20.2 Głowno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

Pozycja Głowna w rankingu miast uwzględniających poziom akumulacji kapitału ludzkiego, 

podobnie jak w przypadku rankingu dotyczącego poziomu kapitału ludzkiego, usytuowana 

jest w dolnej części tabeli (pozycja 24). Wartość syntetycznego wskaźnika w przypadku 

Głowna wynosi 0,41, co sytuuje je w grupie miast o bardzo niskim poziomie akumulacji 

kapitału ludzkiego (wartość miernika poniżej 0,4791). W grupie tej obok Głowna znalazło 

się łącznie 5 miast, między innymi Wieluń i Łask. Na uzyskany wynik wpływa negatywnie 

znaczny odsetek liczby respondentów rozważających możliwość zmiany miejsca 

zamieszkania w ciągu najbliższych 3 lat - wskaźnik ten jest wyższy od średniej całego 

obszaru o 10,24 p.p., negatywny współczynnik salda migracji oraz niekorzystna dynamika 

średniej liczby punktów uzyskiwanych przez uczniów w trakcie egzaminu gimnazjalnego  

(-3,34). Zagrożeniem dla miasta może być także negatywna opinia mieszkańców związana 

z oceną dostępu do oferty kulturalnej, miejsc zabawy dla dzieci, miejsc spędzania wolnego 

czasu czy ośrodków sportu i rekreacji. Każdy z wymienionych elementów oceniony został 

poniżej średniej dla całego badanego obszaru. 
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Tabela 592 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Głowno 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,04 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 1,84     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

-1,11     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

1,94     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 0,00% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 100,00% 

trudno powiedzieć 0,00% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,19 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,33 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,22 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 1,78 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,25 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,25 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,81 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

63,89% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-5,66% 
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V.20.3 Głowno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego 

Głowno podobnie jak 5 kolejnych miast województwa zakwalifikowanych zostało do grupy 

miast o bardzo niskim poziomie kapitału społecznego. Syntetyczna wartość miernika 

w przypadku Głowna wynosi 0,17, co klasyfikuje je na ostatniej 25 pozycji w rankingu miast 

województwa. Niekorzystnie na pozycję Głowna wpływają między innymi zmienne 

dotyczące częstotliwości utrzymywania przez mieszkańców kontaktów z członkami rodziny 

i sąsiadami - niższe od wartości średnich dla obszaru o 0,02 i 0,20. Poniżej średniej 

znajdują się także średnie wartości wskaźników aktywności stowarzyszeniowej oraz 

zaangażowania w działalność grup formalnych (niższe od średniej o 0,34 punktu). 
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Tabela 593 Stan kapitału społecznego dla miasta Głowno 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

24 
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

5,56% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

94,44% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,64 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 1,89 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,96 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 11,11% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 27,78% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 25,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 36,11% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 27,78% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 16,67% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 16,67% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 30,56% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 8,33% 

30 
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

2,78% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,08 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 26 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

2,78% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

43,36% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

6 

35 frekwencja wyborcza 45,81% 
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V.20.4 Głowno – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego 

Wartość syntetycznego miernika poziomu akumulacji kapitału społecznego w przypadku 

Głowna wynosi 0,40. W rankingu miast województwa Głowno uplasowało się na pozycji 

22. W oparciu o przyjętą typologię miast, Głowno sklasyfikowane zostało w grupie miast 

o bardzo niskim poziomie akumulacji kapitału społecznego razem z miastami takimi 

jak Radomsko, Łask, Opoczno, Łęczyca oraz zbiór miast do 5 tys. mieszkańców. Niski 

wynik Głowna to między innymi wypadkowa negatywnych opinii mieszkańców o ogólnych 

warunkach życia w mieście (wartość niższa od przeciętnej o 0,38 punktu) oraz 

ponadprzeciętnej wartości zmiennych dotyczących problemów społecznych miasta - 

alkoholizmu i narkomanii (wartość powyżej wskaźnika przeciętnego o 0,48 punktu). Poniżej 

wartości średnich dla całego obszaru znajdują się także zmienne nie wpływające 

bezpośrednio na wartość wskaźnika syntetycznego takie jak zmienne zaufania 

społecznego czy wykorzystywania powiązań/znajomości w celu osiągania prywatnych 

korzyści. 

 

 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

656 

Tabela 594 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Głowno 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
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Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 33,33% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 66,67% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 0,00% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 100% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 1,89 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,97 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,11 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,31 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,36 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,03 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 50,00% 

39 

n
o
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Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  69,44% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 27,78% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 2,78% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,00 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 2,00 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,89 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,53 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 1,06 

42 
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Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,83 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,06 

policji, średnia ważona rang 2,25 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,86 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,25 

mediom, średnia ważona rang 1,22 

organizacjom, średnia ważona rang 1,36 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,64 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,31 

43 
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 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,47 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,25 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,22 

pobicia, średnia ważona rang 2,06 

wandalizm, średnia ważona rang 2,11 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 2,08 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,67 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,69 
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V.21 Miasto Łęczyca  

V.21.1 Łęczyca – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Łęczyca (podobne jak: Brzeziny, Ozorków, Pabianice, Radomsko i Skierniewice) 

zaklasyfikowana została do grupy miast o umiarkowanym poziomie rozwoju kapitału 

ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego 

Łęczyca zajmuje 10. pozycję, z wynikiem 0,45. Na pozycję Łęczycy w rankingu wpływa 

niższy o 18,76 p.p. odsetek osób nieznających języków obcych. Ważnym czynnikiem, 

niewziętym pod uwagę w rankingu, wzmacniającym poziom rozwoju kapitału ludzkiego 

Łęczycy jest odsetek osób niekorzystających z komputera niższy o 15,11 p.p. od tego 

odsetka w pozostałych badanych miastach. Pozycję Łęczycy w rankingu osłabia natomiast 

średnia arytmetyczna liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 10 tys. ludności - jest niższa od średniej dla badanych miast o około 17 

osób.  
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Tabela 595 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Łęczyca 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 
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Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  7,69% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 0,00% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 69,23% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 23,08% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 11,99 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 49,39 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 26,46% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 56,63 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 77,74% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 23,08% 

8 
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Znajomość języków obcych 

nie zna języków 21,05% 

zna jeden język  68,42% 

zna 2 języki 5,26% 

zna 3 języki 5,26% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 15,79% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 47,37% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 26,32% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 10,53% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 5,26% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 0,00% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 5,26% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 42,11% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 47,37% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  72,16 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 42,11% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 15,79% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 10,53% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 31,58% 
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V.21.2 Łęczyca – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

Łęczyca (podobnie jak: Kutno, Radomsko, Łowicz, Opoczno, Brzeziny i Koluszki) 

zaklasyfikowana została do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału ludzkiego. 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału ludzkiego 

Łęczyca zajmuje 7. pozycję z wynikiem 0,57. Na zajmowaną pozycję w rankingu wpływają 

takie czynniki jak dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. 

gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego (średniookresowe tempo zmian) wyższa 

dla Łęczycy o 1,68 od średniej dla pozostałych badanych miast. Innym ważnym czynnikiem 

pozytywnie wpływającym na pozycję miasta w rankingu jest dynamika udziału 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (średniookresowe tempo zmian) 

wynosząca 3,85% (dla innych badanych miast: 5,41%). 
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Tabela 596 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Łęczyca 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,01 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 1,33     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

3,91     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

0,20     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 36,84% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 21,05% 

trudno powiedzieć 42,11% 

17 
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 1,95 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,68 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 1,42 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 1,53 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 1,79 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 1,53 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,79 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

73,68% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-3,85% 
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V.21.3 Łęczyca – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie  stanu kapitału 

społecznego  

Łęczyca (podobne jak: Łódź, Pabianice, Kutno, Aleksandrów Łódzki i Koluszki) 

zaklasyfikowana została do grupy miast o umiarkowanym poziomie rozwoju kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału 

społecznego, Łęczyca z wynikiem 0,52 zajmuje 11. pozycję. Na pozycję miasta w rankingu 

wpływają wyższa niż średnia dla badanych miast częstotliwość spotkań z rodziną 

niezamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym i sąsiadami czy bardzo niski 

(5,26%) na tle średniej badanych miast (25,48%) odsetek osób, które nie zwróciłyby się 

o pomoc w trudnej sytuacji do swojego sąsiada. Ważna dla klasyfikacji Łęczycy w rankingu 

jest także liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tysiąc mieszkańców, 

przewyższająca średnią dla badanych miast o jedną osobę. Na pozycję miasta w rankingu 

wpływ mają także takie czynniki jak: niskie (0,11) zaangażowanie w działanie grup 

formalnych na tle średniej badanych miast (0,42) oraz niższa o 3 podmioty w porównaniu 

do średniej badanych miast liczba NGO przypadająca na 10 tysięcy mieszkańców. 
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Tabela 597 Stan kapitału społecznego dla miasta Łęczyca 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

0,00% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

84,21% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 1,00 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 1,00 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,58 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,95 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 5,26% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 94,74% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 5,26% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 0,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 5,26% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 5,26% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 84,21% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
to

w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

5,26% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 
wcześniej grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,11 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 26 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

5,26% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

55,99% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

4 

35 frekwencja wyborcza 52,47% 
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V.21.4 Łęczyca – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie  akumulacji 

kapitału społecznego  

Łęczyca (podobnie jak: Radomsko, Opoczno, Łask, Głowno i Grupa miast 0-5 tys.) 

zaklasyfikowana została do grupy miast o bardzo niskim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału 

społecznego Łęczyca zajmuje ostatnią, 25. pozycję z wynikiem 0,30. O takiej pozycji 

miasta w rankingu decydują między innymi o 0,53 niższa ocena ogólnych warunków życia 

w Łęczycy niż średnia tej oceny dla badanych miast oraz niższy od średniej odsetek osób 

deklarujących uczestnictwo w życiu religijnym i wyższy od średniej o 0,76 odsetek osób 

deklarujących, że warto współpracować na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra 

mieszkańców. Miasto wyróżnia w rankingu zdecydowanie niższe od średniej zaufanie 

do osób duchownych i władz samorządu wojewódzkiego. 
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Tabela 598 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Łęczyca 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
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ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 5,26% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 68,42% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 26,32% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 100% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 1,74 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,32 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,00 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,05 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,84 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 1,90 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 68,42% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  42,11% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 10,53% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 0,00% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 3,00 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 2,16 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,37 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,21 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 3,00 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,42 

proboszczowi i księżom w parafii: 0,89 

policji, średnia ważona rang 1,47 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 0,37 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 0,53 

mediom, średnia ważona rang 1,63 

organizacjom, średnia ważona rang 1,16 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 0,95 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,42 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 1,84 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,42 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 0,95 

pobicia, średnia ważona rang 0,79 

wandalizm, średnia ważona rang 1,21 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,21 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,37 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,63 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

665 

V.22 Miasto Koluszki  

V.22.1 Koluszki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego 

Wartość syntetycznego wskaźnika obrazującego stanu kapitału ludzkiego plasuje Koluszki 

na 4 miejscu w rankingu miast województwa łódzkiego - wartość wskaźnika 0,50. Tym 

samym Koluszki zaliczone zostały do grupy 7 miast o najwyższej wartości miernika kapitału 

ludzkiego (wartość powyżej 0,47292), wśród których znalazły się między innymi największe 

miasta województwa - Łódź, Bełchatów, Piotrków Trybunalski. Wysoką pozycję w rankingu 

miasto zawdzięcza przede wszystkim wysokiemu udziałowi respondentów 

z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (ponad 30% względem średniej). 

Natomiast czynnikiem wpływającym na osłabienie wartości wskaźnika syntetycznego 

kapitału ludzkiego w mieście Koluszki jest słaba znajomość języków obcych wśród 

mieszkańców (46,88% deklarujących brak znajomości języka obcego). 
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Tabela 599 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Koluszki 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,00% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 41,18% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 41,18% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 17,65% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 21,87% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 58,62 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 18,79% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 42,42 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 72,19% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 19,61% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 46,88% 

zna jeden język  40,63% 

zna 2 języki 12,50% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 53,13% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 34,38% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 6,25% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 6,25% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 42,19% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 1,56% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 3,13% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 6,25% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 46,88% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  89,58 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 40,63%% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 4,69% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 3,13% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 51,56% 
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V.22.2 Koluszki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego 

Wskaźnik syntetyczny akumulacji kapitału ludzkiego plasuje Koluszki na 1 miejscu 

rankingu zbiorczego miast województwa łódzkiego (wartość wskaźnika 0,70). W przyjętej 

typologii ta wartość miernika plasuje Koluszki w przedziale określonym jako wysoki 

(powyżej poziomu 0,5705), razem z 6 kolejnymi miastami takimi jak Łowicz, Kutno, 

czy Opoczno. Na wysoką pozycję Koluszek w rankingu miast pod względem możliwości 

akumulacji kapitału ludzkiego wpływają takie czynniki jak wyższa od przeciętnej dynamika 

średniej liczby punktów uzyskiwanych przez maturzystów (wyższa o 6,29 punktu 

od średniej wynoszącej 0,51), korzystniejsza od przeciętnej ocena dostępu 

do specjalistycznej służby zdrowia (wynik 2,19, wartość średnia dla całego obszaru 

to 1,79). Natomiast wśród negatywnie oddziałujących czynników akumulacji kapitału 

ludzkiego znalazły się: niekorzystny wskaźnik dynamiki zdawalności egzaminów 

gimnazjalnych (wynoszący -2,67) oraz nieznacznie wyższy od przeciętnej wskaźnik 

dynamiki udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (wartość -7,21%, 

w porównaniu do wartości średniej wynoszącej -5,41%). 
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Tabela 600 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Koluszki 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
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 z
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

-0,01 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,93     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

-0,44     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

6,80     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 39,06% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 59,38% 

trudno powiedzieć 1,56% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u
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c
ji 

k
a
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a
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,47 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 2,19 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,39 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,39 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,48 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,39 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,45 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

73,44% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-7,21% 
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V.22.3 Koluszki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego  

Koluszki pod względem syntetycznego miernika stanu kapitału społecznego plasują 

się na 9 miejscu w rankingu miast województwa łódzkiego. Wartość wskaźnika 

w przypadku Koluszek wynosi 0,53, co klasyfikuje miasto w grupie miast o umiarkowanym 

poziomie kapitału społecznego razem z Łodzią, Pabianicami, Kutnem, Aleksandrowem 

Łódzkim i Łęczycą. Uzyskana wartość wskaźnika syntetycznego wynika z częstszych 

od przeciętnej kontaktów z osobami z rodziny (o 0,34) i kontaktów z sąsiadami (o 0,05), 

a także wskaźników świadczących o większym zaangażowaniu społecznym mieszkańców 

Koluszek na tle pozostałych miejscowości obszaru - wskaźnik zaangażowania w grupy 

formalne wyższy od przeciętnej o 0,08 oraz większa od przeciętnej liczba kandydatów do 

rady miasta przypadających na 10 tys. mieszkańców (o 4 osoby). Słabiej od wartości 

średniej wypadają natomiast wskaźniki takie jak liczba NGO przypadających na 10 tys. 

mieszkańców (22 w stosunku do średniej wynoszącej 29) oraz odsetek osób skłonnych 

zwrócić się do członków rodziny o pomoc (niższy o 2,33 p.p.). 
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Tabela 601 Stan kapitału społecznego dla miasta Koluszki 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

18,75% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

81,25% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,95 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,89 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,25 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 2,32 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 7,81% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 1,56% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 12,50% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 12,50% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 65,63% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 18,75% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 7,81% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 12,50% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 7,81% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 53,13% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
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w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

21,88% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,50 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 22 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

21,88% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

58,18% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

7 

35 frekwencja wyborcza 52,82% 
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V.22.4 Koluszki – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego  

W rankingu miast województwa łódzkiego Koluszki zajmują 3 miejsce pod względem stanu 

akumulacji kapitału społecznego. Uzyskana przez Koluszki wartość syntetycznego 

miernika wynosi 0,64, dzięki czemu Koluszki zaliczone zostały do grupy miast o wysokim 

poziomie akumulacji kapitału społecznego. Na uzyskaną korzystną wartość wskaźnika 

wpływa między innymi wyższy od przeciętnej o 0,28 wskaźnik średniej liczby osób 

skłonnych podjąć się współpracy na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra mieszkańców 

oraz wskaźnik oceny ogólnych warunków życia w mieście (wyższy o 0,25). Negatywnie 

natomiast wypada wartość zmiennej odnoszącej się do problemów społecznych takich jak 

narkomania i alkoholizm - wartość wskaźnika według średniej ważonej rang to 1,94, 

w stosunku do średniej ogółem wynoszącej 1,6. 
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Tabela 602 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Koluszki 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a
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ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 37,50% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 37,50% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 25,00% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 96,88% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,52 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 2,27 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,42 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,56 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,27 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,33 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 67,19% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  45,31% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 48,44% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 6,25% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,52 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 2,17 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,41 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,50 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,84 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 2,05 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 1,97 

policji, średnia ważona rang 1,77 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,84 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,53 

mediom, średnia ważona rang 1,69 

organizacjom, średnia ważona rang 1,72 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,91 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,11 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,30 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,95 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,30 

pobicia, średnia ważona rang 1,88 

wandalizm, średnia ważona rang 1,86 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,94 

ubóstwo, średnia ważona rang 2,14 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,34 
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V.23 Miasto Brzeziny  

V.23.1 Brzeziny – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

ludzkiego  

Brzeziny (podobnie jak: Łęczyca, Ozorków, Pabianice, Radomsko i Skierniewice) 

zaklasyfikowane zostały do grupy miast o umiarkowanym poziomie rozwoju kapitału 

ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego 

Brzeziny z wynikiem 0,47 zajmują 8. pozycję. Miejsce Brzezin w rankingu wzmacniają takie 

czynniki jak: odsetek osób, które brały udział w różnych formach dokształcania (różnica na 

poziomie 14,55 p.p. w stosunku do średniej badanych miast) czy wyższy o 10,36 p.p. udział 

osób znających 2 języki obce. Średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych 

prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności jest również atutem Brzezin 

i przewyższa średnią dla województwa o około 9 osób. Głównymi czynnikami osłabiającymi 

stan kapitału ludzkiego w Brzezinach są wyższy od średniej dla województwa udział 

respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (różnica na poziomie 14,46 

p.p.). Wartym wymienienia, choć nieuwzględnionym w rankingu wynikiem mogącym mieć 

wpływ na stan kapitału ludzkiego w omawianym mieście jest udział respondentów 

deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo, przewyższający średnią 

dla badanych miast o 5,71 p.p. 
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Tabela 603 Stan kapitału ludzkiego dla miasta Brzeziny 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a

 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  4,76% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 23,81% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 47,62% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 23,81% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem 
w 2014 

21,67% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 57,68 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 11,99% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 43,32 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 45,31% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 38,10% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 38,46% 

zna jeden język  42,31% 

zna 2 języki 19,23% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 34,62% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 46,15% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 15,38% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 3,85% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 19,23% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 0,00% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 19,23% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 3,85% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 57,69% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 
tys. ludności  

98,72 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 42,31% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo 
zatrudnionych) 

3,85% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 11,54% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 42,31% 
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V.23.2 Brzeziny – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału ludzkiego  

Brzeziny (podobnie jak: Kutno, Radomsko, Łowicz, Opoczno, Koluszki i Łęczyca) 

zaklasyfikowane zostały do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału ludzkiego. 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału ludzkiego 

Brzeziny z wynikiem 0,58 zajmują 6. pozycję. Na taki stan rzeczy wpływają: dynamika 

średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu 

gimnazjalnego (wyższa o 0,56 od wojewódzkiej). Czynnikiem nieuwzględnionym 

w rankingu, mogącym mieć wpływ na poziom akumulacji kapitału ludzkiego jest wysoki 

(46,15%) na tle województwa (20,10%) odsetek osób deklarujących udział w różnych 

formach dokształcania, w ciągu przyszłych 2 lat. 
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Tabela 604 Akumulacja kapitału ludzkiego dla miasta Brzeziny 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
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n
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m
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 z
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Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,00 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,75     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

2,79     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-3,08     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 46,15% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 53,85% 

trudno powiedzieć 0,00% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,46 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,96 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,19 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,31 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,35 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,19 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,73 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

50,00% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-6,44% 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

677 

V.23.3 Brzeziny – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału 

społecznego   

Brzeziny (podobnie jak: Skierniewice, Łowicz, Ozorków, Łask i Rawa Mazowiecka) 

zaklasyfikowane zostały do grupy miast o niskim poziomie rozwoju kapitału społecznego. 

Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału społecznego 

Brzeziny z wynikiem 0,51 zajmują 14. pozycję. Na wynik ten wpływ maja takie czynniki jak: 

wysoki (15,38%) na tle badanych miast (7,16%) udział respondentów deklarujących jedną 

osobę w gospodarstwie domowym, wyższa, na tle badanych miast średnia respondentów 

utrzymujących kontakty ze swoimi sąsiadami oraz rodziną niezamieszkującą tego samego 

gospodarstwa domowego. Ponadto powyższe wskazać należy na niższe o 0,07 na tle 

średniej badanych miast zaangażowanie w działania grup formalnych oraz niższą o 4 

podmioty liczbę NGO przypadających na 10 tysięcy mieszkańców, a także niższy o 7,37 

p.p. od średniej dla badanych miast odsetek podatników przekazujących 1% podatku w 

stosunku do liczby podatników odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych 

ogółem. 
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Tabela 605 Stan kapitału społecznego dla miasta Brzeziny 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
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y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

15,38% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

84,62% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,92 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,96 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,21 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 2,44 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 3,85% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 7,69% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 7,69% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 11,54% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 69,23% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 3,85% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 3,85% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 7,69% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 7,69% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 76,92% 

30 

k
a
p
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a
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p
o

m
o
s
to

w
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W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

15,38% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,35 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 25 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

15,38% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

49,59% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

5 

35 frekwencja wyborcza 49,61% 
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V.23.4 Brzeziny – analiza wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji 

kapitału społecznego   

Brzeziny (podobnie jak: Aleksandrów Łódzki, Łowicz, Wieluń, Rawa Mazowiecka 

i Koluszki) zaklasyfikowane zostały do grupy miast o wysokim poziomie akumulacji kapitału 

społecznego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału 

społecznego Brzeziny zajmują 6. pozycję, z wynikiem 0,55. Na pozycję miasta w rankingu 

wpływają takie czynniki jak niższa od średniej dla badanych o 0,12 ocena ogólnych 

warunków do życia w mieście (średnia ważona rang), wyższa o 0,3 wartość dla opinii, 

że warto współpracować na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra mieszkańców oraz 

niższe od średniej dla województwa przywiązanie do praktyk religijnych. 
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Tabela 606 Akumulacja kapitału społecznego dla miasta Brzeziny 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 53,85% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 30,77% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 15,38% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 76,92% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,15 

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,65 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,08 

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,12 

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,96 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,04 

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 19,23% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  26,92% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 50,00% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 23,08% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,54 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 2,04 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,38 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,50 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,92 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,69     

proboszczowi i księżom w parafii: 1,69 

policji, średnia ważona rang 1,50 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,50 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,23 

mediom, średnia ważona rang 1,31 

organizacjom, średnia ważona rang 1,54 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,69 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,08 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,04 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,58 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,31 

pobicia, średnia ważona rang 1,69 

wandalizm, średnia ważona rang 1,58 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,62 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,73 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,19 
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V.24 Grupa miast w przedziale od 5 do 10 tysięcy mieszkańców 

W skategoryzowanej grupie znajduje się 8 miast w przedziale od pięciu do dziesięciu 

tysięcy mieszkańców, które stanowią grupę miast posiadającą ograniczoną infrastrukturę 

społeczną. Rynek pracy stanowią w nich mikro i małe przedsiębiorstwa ze sfery usług 

publicznych, handlu oraz obsługi rolnictwa. W grupie znajdują się następujące miasta 

Wieruszów, Żychlin, Zelów, Poddębice, Tuszyn, Pajęczno, Sulejów, Działoszyn.  

V.24.1 Grupa miast w przedziale od 5 do 10 tysięcy mieszkańców – analiza 

wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału ludzkiego. 

Syntetyczny wskaźnik stanu kapitału ludzkiego dla grupy miast 5-10 tys. wynosi 0,36. 

Na podstawie wartości syntetycznego miernika, grupa ta uplasowała się na 21 miejscu 

w rankingu miast województwa łódzkiego oraz zaliczona została do miast o bardzo niskim 

poziomie kapitału ludzkiego. Ze względu na zajmowaną w rankingu pozycję, zdecydowana 

większość uwzględnianych wskaźników opisywanej grupy miast, znajduje się poniżej 

poziomu przeciętnego dla badanego obszaru. Na osłabienie pozycji grupy miast 5-10 tys. 

w rankingu wpływa niekorzystnie między innymi nadreprezentacja respondentów z grupy 

osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (wyższa od wartości średniej o 10,65 

p.p.) oraz niższy od przeciętnej (o 6,7 p.p.) odsetek osób z wykształceniem wyższym. 

Wspomniane różnice względem wartości średnich dla badanego obszaru, mogą także 

przekładać się na słabszą od przeciętnej znajomość języków obcych mieszkańców tych 

miast (odsetek osób deklarujących brak znajomości języków obcych wynosi 52,59% i jest 

o 12,78 p.p. wyższy od wartości średniej). Należy jednak wspomnieć, że wskaźniki 

przedsiębiorczości (89,14 osób na 10 tys. mieszkańców) oraz liczby respondentów 

deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (6,67%) zbliżone są do wartości 

średnich dla całego obszaru.  

 

 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

682 

Tabela 607 Stan kapitału ludzkiego dla grupy miast w przedziale od 5 do 10 tys. mieszkańców 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  1,48% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 20,00% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 64,44% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 14,07% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 16,43% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 53,48 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 21,44% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 54,69 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 72,48% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 24,44% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 52,59% 

zna jeden język  36,30% 

zna 2 języki 10,37% 

zna 3 języki 0,74% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 35,56% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 39,26% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 20,74% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 4,44% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 27,41% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 1,48% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 17,04% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 31,11% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 22,96% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  89,14 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 42,96% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 6,67% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 16,30% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 34,07% 
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V.24.2 Grupa miast w przedziale od 5 do 10 tysięcy mieszkańców – analiza 

wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału ludzkiego.  

Pod względem wskaźnika akumulacji kapitału ludzkiego, grupa miast w przedziale 

od 5 do 10 tys. mieszkańców zajęła 9 lokatę w rankingu miast województwa łódzkiego. 

Wartość syntetycznego miernika to 0,56, co klasyfikuje grupę miast do zbioru miast 

charakteryzujących się umiarkowanym poziomem akumulacji kapitału ludzkiego. 

Czynnikiem wpływającym na wysoką lokatę tej grupy miast jest między innymi wyższy 

od przeciętnej współczynnik oceny dostępu do specjalistycznej służby zdrowia (wartość 

1,88, przy średniej wynoszącej 1,79). Słabą stroną jest natomiast niższy od średniego 

wskaźnik dynamiki zdawalności egzaminów maturalnych wynoszący -0,78, podczas gdy 

przeciętna wartość wskaźnika dla badanego obszaru wynosi 0,51. 
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Tabela 608 Akumulacja kapitału ludzkiego dla grupy miast w przedziale od 5 do 10 tys. mieszkańców 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,00 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,07     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

1,79     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

-0,78     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 18,52% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 71,11% 

trudno powiedzieć 10,37% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p
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a
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lu
d
z
k
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g
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Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,04 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,88 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,03 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,13 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,12 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,01 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,59 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

77,78% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-4,88% 
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V.24.3 Grupa miast w przedziale od 5 do 10 tysięcy mieszkańców – analiza 

wskaźników diagnostycznych w zakresie stanu kapitału społecznego  

Grupa miast w przedziale od 5 do 10 tysięcy mieszkańców plasuje się na 5 pozycji pod 

względem stanu kapitału społecznego. Uzyskana wartość miernika syntetycznego 

(0,55) kwalifikuje grupę miast do zbioru miast o wysokim poziomie kapitału społecznego. 

Na uzyskaną wartość wpływają przede wszystkim wyższe od przeciętnych wskaźniki 

utrzymywania kontaktu z sąsiadami (średnia ważona 0,91 w stosunku do 0,84 dla całego 

obszaru), spotykania się z członkami rodziny (2,33 w stosunku do 1,91) oraz liczby 

kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. mieszkańców (wyższy o 7 punktów 

od średniej). Nieznacznie niższe od przeciętnych są natomiast w przypadku miast 

od 5 do 10 tys. mieszkańców wskaźniki aktywności stowarzyszeniowej - wskaźnik liczby 

NGO przypadających na 10 tys. mieszkańców jest niższy od przeciętnego o 1 punkt, 

a także wskaźnik liczby podatników przekazujących 1% podatku - wartość 49,85% 

w stosunku do średniej 56,98%. 
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Tabela 609 Stan kapitału społecznego dla grupy miast w przedziale od 5 do 10 tys. mieszkańców 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

11,85% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

84,44% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,98 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,91 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,33 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,94 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 2,22% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 6,67% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 22,96% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 20,00% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 48,15% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 22,22% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 22,96% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 23,70% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 16,30% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 14,81% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o
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o
s
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w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

16,30% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,34 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 28 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

16,30% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

49,85% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

10 

35 frekwencja wyborcza 53,53% 
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V.24.4 Grupa miast w przedziale od 5 do 10 tysięcy mieszkańców – analiza 

wskaźników diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału społecznego  

Pod względem akumulacji kapitału społecznego grupa miast 5-10 tys. zajmuje 11 miejsce 

w rankingu miast województwa łódzkiego. Zmienna syntetyczna wynosząca 0,51 plasuje 

grupę miast w zbiorze miast o umiarkowanym stanie akumulacji kapitału społecznego. 

Na uzyskaną wartość wskaźnika wpływają wyższe od przeciętnych wskaźniki problemów 

społecznych takich jak alkohol i narkomania (o 0,31 punktu) oraz słabsze wyniki oceny 

ogólnych warunków życia w mieście (2,04 w stosunku do wartości przeciętnej dla obszaru  

2,27). Korzystnie natomiast kształtują się wskaźniki dostępu do usług medycznych (wyższe 

od przeciętnych o 0,15) oraz przekonania o tym, że warto współpracować na rzecz rozwoju 

miasta (o 0,06). 
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Tabela 610 Akumulacja kapitału społecznego dla grupy miast w przedziale od 5 do 10 tys. mieszkańców 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 32,59% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 51,11% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 16,30% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 95,56% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,04     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,75     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,21     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,43     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,01     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,05     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 65,19% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  56,30% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 24,44% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 14,81% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,30 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,81 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,98 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 2,01 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,54 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,77 

proboszczowi i księżom w parafii: 1,79 

policji, średnia ważona rang 1,77 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,67 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,60 

mediom, średnia ważona rang 1,55 

organizacjom, średnia ważona rang 1,76 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,90 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,96 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,47 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,09 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,21 

pobicia, średnia ważona rang 2,04 

wandalizm, średnia ważona rang 1,94 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,91 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,79 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,13 
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V.25 Grupa miast liczących do 5 tysięcy mieszkańców  

W przedmiotowej grupie znajduje się trzynaście najmniej ludnych miast województwa 

łódzkiego: Krośniewice, Drzewica, Przedbórz, Stryków, Rzgów, Złoczew, Warta, Biała 

Rawska, Uniejów, Kamieńsk, Wolbórz, Błaszki oraz Szadek. W miastach omawianej grupy 

infrastruktura społeczna jest ograniczona, często podstawowa (szkolnictwo na poziomie 

podstawowym z ośrodkiem kultury i biblioteką). Miasta będące ośrodkami usługowymi 

regionu rolniczego. Rynek pracy skupia się wokół drobnego przemysłu i usług. Miasta 

najbardziej zagrożone depopulacją. 

V.25.1 Grupa miast do 5 tysięcy mieszkańców – analiza wskaźników 

diagnostycznych w zakresie stanu kapitału ludzkiego  

Miasta od 0 do 5 tysięcy mieszkańców (podobnie jak: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Grupa 

miast 5-10 tys., Konstantynów Łódzki i Łask) zaklasyfikowane zostały do grupy miast 

o bardzo niskim poziomie rozwoju kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej 

syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego miasta od 0 do 5 tysięcy mieszkańców 

zajmują 22. pozycję, z wynikiem 0,32. Na pozycję grupy miast w rankingu wpływa między 

innymi udział respondentów z wykształceniem wyższym niższy o 6,68 p.p. od pozostałych 

badanych miast czy średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 

z egzaminu gimnazjalnego wynosząca 54,46, podczas gdy średnia dla badanych miast 

wynosi 57,95. Wpływająca niekorzystanie na pozycję grupy jest także średnia 

arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na 10 tys. ludności niższa o około 19 osób niż średnia badanych miast. Udział 

respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców 

(samozatrudnionych) jest o 3,75 p.p. niższy niż średnia dla województwa 
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Tabela 611 Stan kapitału ludzkiego dla grupy miast w przedziale od 0 do 5 tys. mieszkańców 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  3,48% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 10,43% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 72,17% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 13,91% 

2 Zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 2014 15,67% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 54,46 

4 
Zdawalność matur na poziomie 
podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 9,33% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 53,15 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 60,68% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 23,48% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 40,00% 

zna jeden język  47,83% 

zna 2 języki 12,17% 

zna 3 języki 0,00% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się 
komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 33,91% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 28,70% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 18,26% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 19,13% 

Umiejętność korzystania 
z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 31,30% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 3,48% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 11,30% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 26,96% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 26,96% 

10 Przedsiębiorczość średnia arytmetyczna zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gosp. na 10 tys. ludności  73,64 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 45,22% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 4,35% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 10,43% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 40,00% 
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V.25.2 Grupa miast do 5 tysięcy mieszkańców – analiza wskaźników 

diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału ludzkiego  

Miasta od 0 do 5 tysięcy mieszkańców (podobnie jak: Łódź, Pabianice, Sieradz, Rawa 

Mazowiecka i Grupa miast 5-10 tys.) zaklasyfikowane zostały do grupy miast 

o umiarkowanym poziomie akumulacji kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej 

syntetycznie opisującej akumulację kapitału ludzkiego Miasta od 0 do 5 tysięcy 

mieszkańców zajmują 11. pozycję z wynikiem 0,54. Znaczący dla pozycji grupy miasta 

w rankingu jest odsetek respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać 

w tym samym mieście niższy od średniej badanych miast o 17,61 p.p. Pozycję grupy miast 

w rankingu kształtuje także udział respondentów deklarujących przynależność do grupy 

bezrobotnych równy 10,43%, podczas gdy średnia dla badanych miast równa się 9,4%. 
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Tabela 612 Akumulacja kapitału ludzkiego dla grupy miast w przedziale od 0 do 5 tys. mieszkańców 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa Wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
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lu
d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku liczby osób meldujących się  na pobyt stały 
do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,00 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,42     

14 Dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów 
z egzaminu gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

2,23     

15 Dynamika zmian zdawalności egzaminów maturalnych 
dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie 
maturalnym, średniookresowe tempo zmian 

1,84     

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 20,00% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 66,96% 

trudno powiedzieć 13,04% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p
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a
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lu
d
z
k
ie

g
o

 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 1,88 

18 Ocena dostępu do specjalistycznej służby zdrowia średnia ważona rang 1,69 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 1,83 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 1,92 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci   młodzieży średnia ważona rang 2,16 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 1,92 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,68 

22 Plany związane z zamieszkaniem  
udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym 
mieście 

56,52% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
średniookresowe tempo zmian 

-6,07% 
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V.25.3 Grupa miast do 5 tysięcy mieszkańców – analiza wskaźników 

diagnostycznych w zakresie stanu kapitału społecznego  

Miasta od 0 do 5 tysięcy mieszkańców (podobnie jak: Bełchatów, Piotrków Trybunalski, 

Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Wieluń i Grupa miast 5-10 tys.) zaklasyfikowane zostały 

do grupy miast o wysokim poziomie rozwoju kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości 

zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego miasta od 0 do 5 tysięcy 

mieszkańców zajmują 2. pozycję, z wynikiem 0,62. Na pozycję miasta wpływa między 

innymi odsetek osób deklarujących, że w trudnej sytuacji nie zwrócił(a)by się do członków 

rodziny po pomoc znacząco niższy od średniej (5,48%) dla badanych miast, wynoszący 

1,74%. Częstotliwość spotkań z osobami z rodziny – nie domownikami jest o 0,39 wyższa 

od średniej badanych miast. Na pozycję grupy miast w rankingu wpływa także ilość 

jednoosobowych gospodarstw domowych wyższa o 2,41 p.p. od średniej dla badanych 

miast. Podobnie liczba NGO przypadających na 10 tys. mieszkańców jest o 6 podmiotów 

wyższa niż średnia dla województwa, natomiast liczba podatników przekazujących 

1% podatku, w stosunku do liczby podatników odprowadzających podatek dochodowy 

od osób fizycznych jest wyższa o około 10 osób od średniej dla badanych miast. 
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Tabela 613 Stan kapitału społecznego dla grupy miast w przedziale od 0 do 5 tys. mieszkańców 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

udział respondentów deklarujących jedną osobę 
w gospodarstwie domowym 

9,57% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby 
w gospodarstwie domowym (prócz respondenta) 

86,96% 

25 Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? średnia ważona rang 0,99 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,87 

27 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? średnia ważona rang 2,30 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 1,91 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 1,74% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 12,17% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 13,91% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 22,61% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 49,57% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 25,22% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 15,65% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 24,35% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 9,57% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 25,22% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
to

w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się udziela? 
udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy 
formalnej 

4,35% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych wcześniej 
grup formalnych? 

średnia ważona rang 0,10 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 35 

32 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) P. dobrowolnie i nieodpłatnie 
na rzecz jakiejś organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy 
wielokrotnie) na rzecz organizacji 

5,22% 

33 Postawy wobec działalności społecznej 
liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku 
do liczby podatników PDOF ogółem 

66,19 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. 
mieszkańców 

18 

35 frekwencja wyborcza  57,15% 
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V.25.4 Grupa miast do 5 tysięcy mieszkańców – analiza wskaźników 

diagnostycznych w zakresie akumulacji kapitału społecznego  

Miasta od 0 do 5 tysięcy mieszkańców (podobnie jak: Radomsko, Opoczno, Łask, Głowno, 

Łęczyca) zaklasyfikowane zostały do grupy miast o bardzo niskim poziomie akumulacji 

kapitału ludzkiego. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację 

kapitału ludzkiego miasta od 0 do 5 tysięcy mieszkańców zajmują 23. pozycję z wynikiem 

0,39. Ocena ogólnych warunków życia w mieście (średnia ważona rang) jest o 0,23 niższa 

od średniej wszystkich badanych miast. Na pozycję grupy miast w rankingu ma także 

wpływ o 13% niższy od średniej badanych miast odsetek respondentów, którzy 

zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście w perspektywie najbliższych 3 lat. 

Niższy jest także odsetek osób uczestniczących w praktykach religijnych oraz 

deklarujących zaufanie do osób duchownych oraz samorządu wojewódzkiego (średnia 

ważona rang). 
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Tabela 614 Akumulacja kapitału społecznego dla grupy miast w przedziale od 0 do 5 tys. mieszkańców  

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 
to

ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 30,43% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 51,30% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 18,26% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 97,39% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,04     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,64     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 1,98     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,10     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 1,99     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 1,90     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 47,83% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  67,83% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 25,22% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 5,22% 

40 
Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta 
i wspólnego dobra mieszkańców? 

średnia ważona rang 2,09 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań 
rodzinnych w następujących sytuacjach jest: naganne, 
dopuszczalne czy normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,91 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 1,97 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,89 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,33 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,86 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 1,85 

policji, średnia ważona rang 1,64 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,50 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,27 

mediom, średnia ważona rang 1,39 

organizacjom, średnia ważona rang 1,47 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 1,77 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 1,71 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. swoje poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,37 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 2,13 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,07 

pobicia, średnia ważona rang 2,08 

wandalizm, średnia ważona rang 2,03 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,82 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,66 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 2,10 
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V.26 Zbiorcze zestawienie wskaźników diagnostycznych dla 44 miast województwa łódzkiego  

V.26.1 Stan kapitału ludzkiego dla grupy 44 miast – średnia  

Tabela 615 Stan kapitału ludzkiego dla grupy 44 miast 

 Stan kapitału ludzkiego 

lp. składowa wskaźnik definicja / wartość 

1 

w
ie

d
z
a
 

Poziom wykształcenia 

udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym  0,65% 

udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 9,35% 

udział respondentów z wykształceniem średnim 69,23% 

udział respondentów z wykształceniem wyższym 20,77% 

2 
Zdawalność egzaminów gimnazjalnych 

udział gimnazjalistów z wynikiem wysokim z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w 
2014 

20,42% 

3 średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 57,95 

4 

Zdawalność matur na poziomie podstawowym 

udział maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem 24,52% 

5 średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów 55,43 

6 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu 72,78% 

7 Udział w formach dokształcania odsetek osób, którzy brali udział w różnych formach dokształcania 23,55% 

8 

u
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

Znajomość języków obcych 

nie zna języków 39,81% 

zna jeden język  50,71% 

zna 2 języki 8,87% 

zna 3 języki 0,61% 

9 

Umiejętność w posługiwaniu się komputerem  

udział respondentów nie korzystających zupełnie z komputera 30,90% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z komputera 43,84% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z komputera 12,71% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z komputera 12,55% 

Umiejętność korzystania z Internetu 

udział respondentów nie korzystających zupełnie z Internetu 22,06% 

udział respondentów posiadających jedną umiejętność korzystania z Internetu 3,19% 

udział respondentów posiadających dwie umiejętności korzystania z Internetu 10,32% 

udział respondentów posiadających trzy umiejętności korzystania z Internetu 30,71% 

udział respondentów posiadających cztery umiejętności korzystania z Internetu 33,71% 

10 Przedsiębiorczość 
średnia arytmetyczna liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności  

89,56 

11 Status na rynku pracy 

udział procentowy liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących 45,90% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych) 8,06% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych 9,42% 

udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo 36,61% 
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V.26.2 Akumulacja kapitału ludzkiego dla grupy 44 miast  – średnia  

Tabela 616 Akumulacja kapitału ludzkiego dla grupy 44 miast 

 Akumulacja kapitału ludzkiego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

12 

d
y
n

a
m

ik
a

 z
m

ia
n
 k

a
p
it
a
łu

 
lu

d
z
k
ie

g
o

 

Współczynnik salda migracji 
średnio okresowe tempo zmian stosunku  liczby osób meldujących się  na pobyt stały do liczby 
osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców 

0,00 

13 Umieralność - stan zdrowia dynamika zgonów na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo zmian 0,68 

14 
Dynamika zmian zdawalności egzaminów 
gimnazjalnych 

dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu 
gimnazjalnego, średniookresowe tempo zmian 

2,23 

15 
Dynamika zmian zdawalności egzaminów 
maturalnych 

dynamika średniej liczby punktów uzyskanych przez maturzystów na egzaminie maturalnym, 
średniookresowe tempo zmian 

0,51 

16 Plany udziału w rożnych formach dokształcania  

planuje udział w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 20,10% 

nie planuje udziału w formie dokształcania w ciągu przyszłych 2 lat 64,52% 

trudno powiedzieć 15,39% 

17 

c
z
y
n
n

ik
i 
a
k
u

m
u

la
c
ji 

k
a
p

it
a

łu
 

lu
d
z
k
ie

g
o

 

Ocena dostępu do podstawowej służby zdrowia średnia ważona rang 2,16 

18 
Ocena dostępu do specjalistycznej służby 
zdrowia 

średnia ważona rang 1,79 

19 Oferta kulturalna dla mieszkańców średnia ważona rang 2,25 

20 

Dostępność do ośrodków sportu i rekreacji średnia ważona rang 2,35 

Dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży średnia ważona rang 2,34 

Miejsca, w których można spędzić wolny czas średnia ważona rang 2,26 

21 Stan zdrowia  średnia ważona rang 2,70 

22 Plany związane z zamieszkaniem  udział respondentów deklarujących, że za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym samym mieście 74,13% 

23 Poziom bezrobocia 
dynamika udziału bezrobotnych w liczbie ludności wieku produkcyjnym, średniookresowe tempo 
zmian 

-5,41  
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V.26.3 Stan kapitału społecznego dla grupy 44 miast – średnia 

Tabela 617 Stan kapitału społecznego dla grupy 44 miast 

 Stan kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

24 

k
a
p

it
a

ł 
w

ią
ż
ą
c
y
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 
udział respondentów deklarujących jedną osobę w gospodarstwie domowym 7,16% 

udział respondentów deklarujących powyżej jednej osoby w gospodarstwie domowym (prócz 
respondenta) 

91,06% 

25 
Czy utrzymuje P. kontakty z osobami z rodziny 
(nie domownikami)? 

średnia ważona rang 0,95 

26 Czy utrzymuje P. kontakty ze swoimi sąsiadami? średnia ważona rang 0,84 

27 
Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – 
nie domownikami? 

średnia ważona rang 1,91 

28 Na czym polegają P. kontakty z sąsiadami? średnia ważona rang 2,31 

29 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  
do członków rodziny po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 5,48% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 5,26% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 13,52% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 15,87% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 59,87% 

Czy w trudnej sytuacji zwrócił(a)by się P.  
do sąsiadów po pomoc? 

udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc 25,48% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o jeden rodzaj pomocy 9,58% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o dwa rodzaje pomocy 27,19% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o trzy rodzaje pomocy 15,94% 

udział respondentów, którzy zwrócą się o cztery rodzaje pomocy 21,81% 

30 

k
a
p

it
a

ł 
p
o

m
o
s
to

w
y
 

W ilu dobrowolnych, formalnych grupach P. się 
udziela? 

udział respondentów, którzy należą przynajmniej do 1 grupy formalnej  17,35% 

W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) 
w działania wspomnianych wcześniej grup 
formalnych? 

średnia ważona rang 0,42 

31 Aktywność stowarzyszeniowa liczba NGO na 10 tys. mieszkańców 29 

32 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) 
P. dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz jakiejś 
organizacji/grupy lub za jej pośrednictwem 
(wolontariat)? 

udział osób deklarujących pracę (jednokrotnie, kilka razy wielokrotnie) na rzecz organizacji 17,10% 

33 Postawy wobec działalności społecznej liczba podatników przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby podatników PDOF ogółem 56,96% 

34 
Postawy wobec działalności politycznej 

liczba kandydatów do rad miasta przypadających na 1 tys. mieszkańców 3 

35 frekwencja wyborcza 50,95% 
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V.26.4 Akumulacja kapitału społecznego  dla grupy 44 miast – średnia  

Tabela 618 Akumulacja kapitału społecznego dla gruoy 44 miast 

 Akumulacja kapitału społecznego 

 składowa wskaźnik definicja / wartość 

36 

to
ż
s
a

m
o
ś
ć
 

Sposób zakorzenienia mieszkańców 

udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta 39,48% 

udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami (wychowanych w mieście) 47,23% 

udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta 13,29% 

37 

Czy lubi P. swoje miasto? udział osób, którzy lubią lub trochę lubią, a trochę nie lubią swojego miasta 95,10% 

Ocena cech miasta 

ogólne warunki życia w mieście, średnia ważona rang 2,27     

dostęp do miejsc pracy, średnia ważona rang 1,74     

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, średnia ważona rang 2,29     

życzliwość i otwartość mieszkańców, średnia ważona rang 2,29     

aktywność społeczną mieszkańców, średnia ważona rang 2,04     

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz potrzebujących), średnia ważona rang 2,07     

38 
Załóżmy, że mógł(a)by P. mieć wymarzoną pracę w każdym 
dowolnym miejscu. Gdzie chciał(a)by P. wówczas zamieszkać? 

udział respondentów, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w swoim mieście 60,65% 

39 

n
o
rm

y
 

Zaangażowanie w praktyki religijne  

udział respondentów, którzy są wierzący i praktykujący  53,03% 

udział respondentów, którzy są wierzący i niepraktykujący 34,16% 

udział respondentów, którzy są niewierzący 7,32% 

40 Czy P. zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta? średnia ważona rang 2,24 

41 
Czy uważa P., że wykorzystanie znajomości, powiązań rodzinnych 
w następujących sytuacjach jest: naganne, dopuszczalne czy 
normalne? 

w znalezieniu pracy, średnia ważona rang 1,80 

w załatwieniu spraw urzędowych, średnia ważona rang 2,01 

w ułatwianiu dostępu do usług medycznych, średnia ważona rang 1,86 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie, średnia ważona rang 2,43 

42 

z
a
u

fa
n
ie

 

Proszę określić w jakim stopniu  
ufa P. instytucjom? 

władzy, średnia ważona rang 1,91 

proboszczowi i księżom w parafii, średnia ważona rang 2,01 

policji, średnia ważona rang 2,09 

samorządowi województwa, średnia ważona rang 1,82 

Rządowi Polskiemu, średnia ważona rang 1,67 

mediom, średnia ważona rang 1,85 

organizacjom, średnia ważona rang 2,03 

sądom i prokuraturze, średnia ważona rang 2,02 

instytucjom ochrony zdrowia, lekarzom, średnia ważona rang 2,18 

43 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

o
 Jak ocenił(a)by P. poczucie bezpieczeństwa w mieście? średnia ważona rang 2,06 

44 Jak dużym problemem w P. mieście są następujące kwestie? 

kradzieże, średnia ważona rang 1,90 

włamania do mieszkań, średnia ważona rang 2,01 

pobicia, średnia ważona rang 1,94 

wandalizm, średnia ważona rang 1,60 

alkohol i narkomania, średnia ważona rang 1,60 

ubóstwo, średnia ważona rang 1,62 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, średnia ważona rang 1,81 
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VI Wnioski i rekomendacje 

VI.1 Wnioski 

Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy kapitału ludzkiego i społecznego 

oraz możliwości ich akumulacji zostały zaprezentowanie z uwzględnieniem 

poszczególnych obszarów – części składowych, wyodrębnionych podczas budowania 

katalogu wskaźników. W zakresie analizy stanu kapitału ludzkiego rozpatrywane będą 

zagadnienia w obszarze wiedzy oraz umiejętności. W obrębie akumulacji kapitału 

ludzkiego wyszczególnione są dwie składowe: dynamika zmian kapitału ludzkiego 

oraz czynniki akumulacji kapitału ludzkiego. Stan kapitału społecznego obejmuje analizę 

kapitału wiążącego oraz kapitału pomostowego. Akumulacja kapitału społecznego będzie 

rozpatrywana w oparciu o cztery komponenty: tożsamość, normy, zaufanie 

oraz bezpieczeństwo.  

Wiedza – pierwszy z rozpatrywanych obszarów składających się na stan kapitału ludzkiego 

– została poddana analizie w oparciu o wskaźniki opisujące jakość kształcenia na poziomie 

gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym, stan faktyczny zasobów ludzkich mierzony 

zmienną deklarowanego poziomu wykształcenia oraz aktywność związaną bezpośrednio 

z edukacją pozaformalną – dokształcaniem się mieszkańców miast województwa 

łódzkiego. 

1. Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój całego regionu jest poziom 

wykształcenia mieszkańców, zwłaszcza odsetek osób posiadających wykształcenie 

wyższe... Średnia dla miast województwa łódzkiego w tym zakresie wynosi 20,77%. 

Nieznacznie korzystniejsza sytuacja została zaobserwowana w Łodzi (22,99%), 

poziom ten należy uznać za wysoki. W kontekście przestrzennego zróżnicowania 

tej zmiennej bardzo wysoki potencjał odnotowały miasta na prawach powiatu 

 – Skierniewice i Piotrków Trybunalski (wskaźniki powyżej 30%). Rozpatrując 

zagadnienie w kontekście barier rozwojowych należy zwrócić uwagę na miasta 

(również grupy miast), gdzie udział mieszkańców z wyższym wykształceniem jest 

niższy od przeciętnej. Poza ośrodkami zamieszkiwanymi przez populację do 10 

tysięcy mieszkańców w tej grupie znajdują się głównie (poza Aleksandrowem 

Łódzkim) miasta powiatowe: Łask, Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki, Kutno 

oraz Sieradz. Relatywnie niski udział osób z wyższym wykształceniem w populacji 
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wskazanych miast to element ograniczający atrakcyjność inwestycyjną tych 

obszarów, może on świadczyć o drenażu osób wykształconych zasobów ludzkich z 

ich obszaru oraz emigracji.  

2. Wiedza jako obszar eksploracji badawczej to z jednej strony diagnoza stanu 

zastanego, natomiast z drugiej jest to komponent wymagający rozpatrywania 

w kontekście jakości nauczania. Czynnik ten rozpatrzono na kilku poziomach. 

Pierwszą z analizowanych zmiennych był poziom kształcenia mierzony udziałem 

gimnazjalistów osiągających wysoki wynik w egzaminie gimnazjalnym w liczbie 

zdających ogółem (dane za rok 2014). W ujęciu średnim – w miastach 

województwa, co piąty gimnazjalista legitymuje się wynikiem definiowanym jako 

wysoki. Szesnaście miast i dwie skategoryzowane grupy miast cechują się niższym 

wskaźnikiem w tym zakresie. Jakość kształcenia i wysoki potencjał edukacyjny 

palcówek oświatowych omawianego odnotowano w Skierniewicach, Łodzi 

i Piotrkowie Trybunalskim – miastach na prawach powiatu (w rankingu omawianej 

zmiennej zajmują pozycje od 2 do 4). Pierwszą lokatę zajmuje Łowicz.  

3. Trzecim zagadnieniem istotnym dla identyfikacji poziomu wiedzy jest ocena jakości 

kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym – miernikiem w tym zakresie jest udział 

maturzystów z wynikiem wysokim w liczbie zdających ogółem. Średnia w tym 

obszarze kształtuje się na poziomie 24,52%. Wysoki, ponadprzeciętny poziom jest 

udziałem 9 miast. Poza Łodzią również Ozorkowa (lider zestawienia), Sieradza, 

Łęczycy, Wielunia, Zduńskiej Woli, Łaska, Opoczna oraz Łowicza. W zakresie 

edukacji ponadgimnazjalnej dostrzega się wzmocnienie pozycji Łodzi, która jest 

również ośrodkiem edukacji dla młodzieży zamieszkującej pozostałe obszar 

województwa (głównie jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne). Symptomatyczna 

jest niższa od przeciętnej pozycja miast na prawach powiatu, które na poziomie 

gimnazjalnym cechowały się wysoką jakością kształcenia.  

4. Dokształcanie to kolejny czynnik wpływający na stan wiedzy. 23,55% 

ankietowanych mieszkańców miast województwa deklaruje, że w minionych dwóch 

latach brało udział w różnych formach dokształcania. Pozycje powyżej przeciętnej 

zajęły Brzeziny, Zduńska Wola, Bełchatów, Ozorków, grupa miast 5-10 tys., 

Radomsko oraz Zgierz. Średni udział osób powyżej 25 lat w jakiejkolwiek 

aktywności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub innych 

umiejętności w skali krajowej wyniósł 14,96% – wskaźnik obliczono tylko 
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dla obszarów miejskich (Czapiński. J. i Panek. T., Diagnoza społeczna 2013). 

W świetle wskazanego opracowania częstotliwość deklaracji związanych 

z korzystaniem z różnych form dokształcania wzrasta wraz z kategorią miasta, jego 

wielkością. W przypadku województwa łódzkiego nie odnotowano takiej zależności. 

Cztery największe miasta województwa cechują się wskaźnikiem niższym 

od przeciętnego. Świadczy to o niedostatecznym wsparciu sektora usług 

szkoleniowych dedykowanych mieszkańcom. Istotne w tym kontekście jest również 

ponadprzeciętna aktywność mieszkańców mniejszych ośrodków, może wskazywać 

to na rosnące aspiracje i oczekiwania w zakresie planów zawodowych.  

Umiejętności to komplementarna w stosunku do wiedzy składowa stanu kapitału ludzkiego. 

Analogicznie jak w przypadku wiedzy w omawianej części będziemy analizowali cztery 

wyodrębnione komponenty. Pierwszym z nich to znajomość języków obcych, drugim 

umiejętności teleinformatyczne (ICT) i w dalszej kolejności: postawa przedsiębiorcza 

oraz statusu na rynku pracy. 

1. W zakresie analizy kompetencji językowych średnia w miastach województwa 

łódzkiego, należy podkreślić, że 39,81% respondentów deklaruje brak znajomości 

jakiegokolwiek języka obcego. W skali krajowej bazując na danych zawartych 

w „Diagnozie społecznej 2013”, wskaźnik ten w odniesieniu tylko do języka 

angielskiego kształtuje się na poziomie 61,9% – tak znacząca dysproporcja wynika 

z badania całej populacji mieszkańców obejmującą również mieszkańców obszarów 

wiejskich. Symptomatyczny jest wysoki odsetek mieszkańców Łodzi deklarujących 

brak znajomości żadnego języka obcego (40,51%). Łódź jako miasto przyciągająca 

w kontekście edukacji i rynku pracy osiąga wynik negatywny poddający 

w wątpliwość potencjał do rozwijania gospodarki w oparciu o sektor nowoczesnych 

usług dedykowanych biznesowi np. BPO. Z drugiej strony zidentyfikowana sytuacja 

świadczy o starzeniu się społeczności lokalnej, która w mniejszym stopniu 

zdobywała umiejętności w zakresie języków obcych. Najkorzystniejszą sytuację 

odnotowano w Rawie Mazowieckiej, Łęczycy, Pabianicach, Sieradzu, Łowiczu, 

Skierniewicach, Ozorkowie, Bełchatowie, Wieluniu, Zgierzu, Piotrkowie 

Trybunalskim i Brzezinach. Analiza zagadnienia wskazuje na potrzebę interwencji 

w Łodzi oraz większości małych ośrodków miejskich głównie tych skupiających 

do 10 tysięcy mieszkańców. 
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2. Zagadnienia związane z ICT i korzystaniem z Internetu należy rozpatrywać 

w perspektywie barier i deficytów identyfikowanych w poszczególnych miastach. 

Średni udział respondentów deklarujących nie korzystanie z komputera wynosi 

30,9%. W 12 miastach i grupach miast zidentyfikowano ponadprzeciętne wskaźniki 

wskazujące na funkcjonowanie wykluczenia cyfrowego. Symptomatycznym 

zjawiskiem jest niekorzystna sytuacja zidentyfikowana w Łodzi, świadczy 

to o potrzebie ukierunkowania określonych działań dla mieszkańców stolicy 

województwa. Paradoksalnie wśród ośmiu najbardziej ludnych miast województwa 

deklaracje korzystania z komputera są wyższe od średniej (poza wskazaną już 

Łodzią oraz Skierniewicami). Populacja e-wykluczonych – osób nie korzystających 

z Internetu w skali miast w województwie wynosi 22,06% i jest korzystniejsza 

od średniej krajowej o blisko 15%. Niemniej biorąc pod uwagę fakt, iż analizujemy 

obszary miejskie o relatywnie dobrej dostępności do infrastrukturę 

teleinformatycznej, należy uznać ten wynik za niezadowalający. Ponadprzeciętny 

stopień wykluczenia zidentyfikowano w dwóch analizowanych grupach miast oraz 

ośmiu miastach. Niepokojący jest wysoki stopień wykluczenia cyfrowego 

odnotowany w Sieradzu, Skierniewicach i Kutnie. Wskazane ośrodki są 

zamieszkiwane przez ponad 40 tysięczne populacje i są one jednocześnie ważnymi 

centrami społecznymi z rozbudowanym rynkiem pracy i usługami edukacyjnymi 

na poziomie wyższym. 

3. Średnia arytmetyczna liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności z lat 2009 

– 2014 to wskaźnik umożliwiający ocenę poziomu przedsiębiorczości w dwóch 

perspektywach. Pierwszą z nich jest postawa mieszkańców, rozumiana jako 

skłonność do prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowania 

samozatrudnienia, a drugą możliwość identyfikacji barier związanych z wejściem na 

rynek, jego chłonnością i potencjałem budowania wzrostu w wymiarze lokalnym. 

Dziewięć miast z terenu województwa plasuje się powyżej przeciętnej. W tej grupie 

na trzeciej pozycji znajduje się Łódź, świadczy to o aktywnej postawie mieszkańców 

na rynku pracy, jak również o wielkości rynku, korzystnej z perspektywy osób 

zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Poza Łodzią w omawianej 

grupie znajduje się tylko jedno miasto spośród 10 największych w województwie 

 – Radomsko. Świadczy to nie tyle o niskiej przedsiębiorczości, lecz przede 
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wszystkim o ograniczonym potencjale rozwojowym i chłonności rynków w miastach 

powiatowych województwa (poza Brzezinami, Wieluniem, Rawą Mazowiecką oraz 

Sieradzem). Dodatkowo warto podkreślić szczególnie niskie wskaźniki w miastach 

o silnej monokulturze gospodarczej, która osłabia skłonność mieszkańców 

do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. Bełchatów oraz Opoczno).  

4. Trzecia zmienna istotna w kontekście analizy umiejętności badanej populacji 

to status na rynku pracy. Udział przedsiębiorców deklarujących przynależność 

do grupy przedsiębiorców (samozatrudnionych). Średnia dla miast obszaru wynosi 

8,1%, nieco powyżej tej wartości plasuje się Łódź (8,6%). Wskaźniki 

ponadprzeciętne osiąga jeszcze 10 miast, w większości są to miasta lokujące się 

w pierwszej 10 największych w województwie (poza Łęczycą, Ozorkowem, 

Opocznem i Wieluniem), świadczy to w istocie o sporym nasyceniu rynków 

lokalnych w poszczególnych miastach. Poza przypadkiem Łodzi i Wielunia. Wysoki 

odsetek przedsiębiorców koresponduje z relatywnie niskim wskaźnikiem w zakresie 

średniej arytmetycznej liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności z lat 2009 

– 2014. Podsumowując podejmowanie działalności gospodarczej jest utrudnione 

w miastach o silnym i skonsolidowanym sektorze przedsiębiorstw. Identyfikowana 

zależność jest skutkiem uwarunkowań rynkowych (wzrastającym popytem 

i potrzebami mieszkańców) czego dowodem jest brak funkcjonowania zdefiniowanej 

zależności w Łodzi.  

W obrębie akumulacji kapitału ludzkiego rozpatruje się kwestie związane z dynamiką 

zamian kapitału ludzkiego oraz czynnikami akumulacji kapitału ludzkiego. Ze względu 

na ścisłe powiązanie tych dwóch kategorii (części składowych) – w zakresie poniższej 

analizy będą one rozpatrywane łącznie. 

1. Pierwsze zagadnienie to zależność pomiędzy planami związanymi 

z zamieszkaniem (udziałem respondentów deklarujących, że za trzy lata zamierzają 

mieszkać w tym samym mieście) a współczynnikiem salda migracji. W 10 miastach 

oraz grupie miast do 5 tysięcy mieszkańców odnotowano wskaźniki niższe 

od przeciętnych (od 73,68% do 50%) w zakresie deklaracji chęci zamieszkiwania 

swojego miasta w perspektywie najbliższych trzech latach. Najkorzystniejsza 

sytuacja została zidentyfikowana w Łowiczu – 94,12% deklaracji pozytywnych. 
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że tylko w przypadku trzech miast: Pabianic, 

Piotrkowa Trybunalskiego oraz Kutna wysokie przywiązanie mieszkańców 

do miejsca zamieszkania wyraźnie koresponduje z dodatnim współczynnikiem 

migracji.  

2. Druga istotna kwestia to zależność pomiędzy dostępnością specjalistycznej opieki 

zdrowotnej, a deklarowanym stanem własnego zdrowia w opinii respondentów oraz 

obiektywnym miernikiem jakości życia (umieralnością) jakim jest dynamika zgonów 

na 1 000 mieszkańców (średniookresowe tempo zmian). W Kutnie, Łęczycy, 

Ozorkowie, Tomaszowie Mazowieckim, Pabianicach, Bełchatowie, Zgierzu oraz 

grupie miast liczących do 5 tysięcy mieszkańców dostęp do specjalistycznej służby 

zdrowia został oceniony poniżej przeciętnej w skali województwa (wartość wyrażona 

średnią mierzoną rang kształtującą się na poziomie 1,79). Poza Zgierzem 

i Ozorkowem, gdzie dynamika zgonów na 1 000 mieszkańców wskazuje 

na poprawiające się warunki zdrowia, wskazane powyżej pozostałe miasta i grupy 

miast cechują się pogarszającymi warunkami skutkującymi wrastającą 

umieralnością, co ważne analiza uprawnia do wnioskowania o silnym wpływie 

deficytów w dostępie do specjalistycznej opieki zdrowotnej zwłaszcza w kontekście 

dynamiki zgonów. Poziom natężenia poszczególnych analizowanych zmiennych 

potwierdza obserwowane w województwie problemy w obszarze zdrowia 

i umieralności na choroby cywilizacyjne. Działania związane z poprawę ogólnego 

dobrostanu mieszkańców, między innymi poprzez ułatwienie dostępu do opieki 

medycznej, ale również profilaktykę czy działania edukacyjne, wydają się ważnymi 

czynnikami, które wpłyną na jakość życia w regionie. 

3. W kontekście powyższej analizy warto zwrócić uwagę na deklarowany stan zdrowia 

respondentów. Poniżej przeciętnej plasuje się Łódź, Zgierz, Opoczno, Kutno, 

Aleksandrów Łódzki, Koluszki, Ozorków, Łask, grupa miast 5-10 tys. oraz grupa 

miast 0-5 tys. W przypadku Łaska, Opoczna, Koluszek i Aleksandrowa Łódzkiego 

nisko oceniany stan zdrowia przez respondentów koresponduje z ponadprzeciętną 

umieralnością mieszkańców – dynamiką w tym zakresie. Łódź, Kutno i grupa 

najmniej ludnych miast plasuje się nieznacznie poniżej średniej, co również 

ma charakter zjawiska symptomatycznego. Przypadkami odrębnymi jest Ozorków 

oraz Zgierz (można wnioskować, iż jest to efekt funkcjonowania procesu 

suburbanizacji), miasta gdzie zarówno dostęp do specjalistycznej służby zdrowia, 
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jak również stan zdrowia (obie zmienne oceniane negatywnie) nie wpływają 

negatywnie na dynamikę umieralności, wręcz przeciwnie sytuacja omawianych 

miast w tym zakresie jest najkorzystniejsza na tle wszystkich analizowanych 

obszarów województwa łódzkiego. 

4. W kontekście analizy możliwości akumulacji kapitału ludzkiego warto skonfrontować 

plany związane z dokształcanie w najbliższych dwóch latach z deklarowanym 

udziałem w tego typu przedsięwzięciach w przeszłości (okres minionych trzech 

latach). Ponadprzeciętny odsetek respondentów, którzy korzystali z różnych form 

dokształcania, wartość powyżej 23,55%, zaobserwowano w 7 analizowanych 

podmiotach. Spośród rozpatrywanych miast w przypadku Brzezin, Zduńskiej Woli, 

Bełchatowa, Ozorkowa oraz Radomska wskaźnik korzystania z różnych form 

dokształcania jest zbieżny z planami na przyszłość w tym zakresie. W tym 

kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, że postawa aktywna w zakresie 

podejmowania działań na rzecz zdobywania nowych kompetencji i nabywania 

umiejętności ma charakter trwały.  

Stan kapitału społecznego opisują dwie wyodrębnione części składowe kapitał wiążący 

oraz kapitał pomostowy.  

1. Kapitał wiążący to głównie więzi funkcjonujące w obrębie rodziny oraz w grupie 

sąsiedzkiej. Jako element stanowiący barierę, element ograniczający potencjał tego 

kapitału, należy określić odsetek respondentów w danych miastach i grupach miast, 

którzy deklarują, że nie zwrócą się w trudnej sytuacji o pomoc do członków rodziny 

oraz będąc w analogicznie złej sytuacji nie skierują się do grona sąsiadów po 

pomoc. Biorąc pod uwagę, że zagadnienie rozpatrywane jest pod kątem deficytów, 

jako miernik przyjęto średni poziom odpowiedzi dla wskazanych kategorii. 

Ponadprzeciętny udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc do rodziny 

odnotowano w Konstantynowie Łódzkim (12,2%), Łodzi, Bełchatowie, Radomsku, 

Koluszkach, Tomaszowie Mazowieckim, Ozorkowie oraz Zgierzu. Niższy 

od średniej udział respondentów, którzy nie zwrócą się o pomoc do grona 

sąsiedzkiego odnotowano w Rawie Mazowieckiej, Bełchatowie, Konstantynowie 

Łódzkim, Zduńskiej Woli, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Głownie, Sieradzu, 

Zgierzu oraz Radomsku. 
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2. Analizując powyższe wskaźniki pod kątem relatywnie niskiego potencjału w zakresie 

kapitału wiążącego warto zauważyć, iż poziom niższy od średniego, w obu 

omawianych kategoriach osiągnęła Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów 

Mazowiecki, Zgierz oraz Konstantynów Łódzki. Są to miasta najludniejsze (poza 

Konstantynowem Łódzkim, plasujące się w pierwszej ósemce najludniejszych miast 

województwa), w których ze względu na pełnione funkcje, fluktuacje liczby 

mieszkańców, strukturę osiedleńczą i formę zabudowy mieszkaniowej 

identyfikowany stan rzeczy ogranicza możliwości wpływające na budowanie i stan 

kapitału wiążącego.  

3. Analizując kapitał pomostowy należy zwrócić uwagę na poziom zaangażowania 

mieszkańców w pracę na rzecz organizacji pozarządowych. Pierwszym krokiem jest 

wyznaczenie miast, w których odsetek ludności udzielających się w organizacjach 

formalnych jest ponadprzeciętny (średnia w tym zakresie wynosi 17,35%). 

Co najmniej co piąty mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa, 

Piotrkowa Trybunalskiego, Zduńskiej Woli, Konstantynowa Łódzkiego, Koluszek 

oraz Łodzi – wskaźniki od 32,35% do 21,15% –  jest członkiem grupy nieformalnej 

(poza wskazanymi miastami ponadprzeciętny wskaźnik osiągnęły jeszcze trzy 

miasta: Pabianice, Wieluń i Ozorków). Istotna w tym kontekście jest jakość 

zaangażowania członków tych grup w różne formy dobrowolnej i nieodpłatnej 

działalności w danej organizacji. Miernikiem w tym zakresie jest rzeczywista praca 

wykonywana na rzecz podmiotu. W świetle przeprowadzonych badań członkostwo 

w organizacji przekłada się na pracę na jej rzecz. Najsilniejsza zależność została 

zaobserwowana w Tomaszowie Mazowieckim, Bełchatowie, Piotrkowie 

Trybunalskim, Zduńskiej Woli, Konstantynowie Łódzkim, Koluszkach, Łodzi, 

Pabianicach, Wieluniu oraz Ozorkowie. Powyższa analiza wskazuje na fakt, 

iż poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest najwyższy w dużych 

ośrodkach miejskich województwa oraz w części mniejszych miast, niemniej 

aktywność obywatelska jest domeną pięciu najludniejszych miast województwa. 

Analizując sytuację pod kątem deficytów należy zwrócić uwagę na relatywnie niski 

poziom rzeczywistej partycypacja społecznej w takich miastach jak Zgierz, 

Skierniewice, Radomsko czy Kutno. 

4. Aktywność stowarzyszeniowa jest również mierzalna na podstawie wskaźnika liczby 

podatników przekazujących 1% podatku w stosunku do liczby płatników PIT ogółem. 
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Średnio w miastach województwa łódzkiego wynosi on 56,96%. Najbardziej 

proobywatelską postawa została zaobserwowana w grupie miast do 5 tysięcy 

mieszkańców (66,19% płatników PIT przekazuje 1% podatku na rzecz OPP) 

i w dalszej kolejności w Bełchatowie, Łodzi, Skierniewicach oraz Koluszkach. 

Świadczy to o silniejszej potrzebie wsparcia dla lokalnych organizacji 

pozarządowych w mniejszych miastach, w których funkcjonowanie podmiotów 

trzeciego sektora jest bardziej widoczne a skutki prowadzonej działalności łatwiej 

weryfikowalne i bliższe mieszkańcom. Warto zauważyć, że nie ma bezpośredniej 

zależności pomiędzy poziomem zrzeszania się mieszkańców w grupach formalnych 

i aktywnością w ich strukturach, a chęcią wspierania materialnego wybranych 

organizacji. W przypadku Łodzi, Skierniewic i Koluszek dostrzega się zależność 

pomiędzy aktywnością obywatelską a korzystaniem z instrumentu w postaci 

wsparcia 1% podatku wybranych podmiotów trzeciego sektora – co nie jest 

w miastach województwa zjawiskiem powszechnym. 

5. Kapitał pomostowy w zakresie aktywnej postawy obywatelskiej w wymiarze 

politycznym jest weryfikowany w oparciu o analizę frekwencji  wyborczej 

odnotowanej w wyborach samorządowych w 2014 r. Średnia dla miast województwa 

łódzkiego w omawianej zmiennej kształtuje się na poziomie 50,95%. Frekwencja 

ogólnopolska w wyborach samorządowych wyniosła 47,40%, poniżej tej wartości 

plasowało się szesnaście miast województwa, w tym te najludniejsze, takie jak Łódź 

(38,34% - najniższa frekwencja wśród analizowanych miast i grup miast), Piotrków 

Trybunalski (44,49%), Pabianice (40,47%), Tomaszów Mazowiecki (44,13%) czy 

Bełchatów (47,16%). Obserwowana sytuacja wprost wskazuje na fakt, że czynne 

prawo wyborcze jest w większym stopniu wykorzystywane w mniejszych ośrodkach, 

w których kontakt z samorządem lokalnym ma charakter bezpośredni. Niska 

frekwencja w dużych ośrodkach miejskich to efekt postrzeganej przez mieszkańców 

alienacji władzy oraz funkcjonowanie poczucia braku możliwości rzeczywistego 

wpływu na politykę władz lokalnych. Jest to szczególnie symptomatyczne 

w kontekście wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach 

do rad miast. Silna aktywność polityczna jest udziałem mieszkańców Opoczna 

(58,29%), grupy miast w przedziale do 5 tysięcy mieszkańców (57,15%), grupy 

miast przedziale od 5 do 10 tys. mieszkańców (53,53%), Koluszek (52,82%) 

oraz Łęczycy (52,47%). Potwierdza to tezę o silniejszej poczuciu wpływu 
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na funkcjonowanie wspólnoty samorządowej mieszkańców małych ośrodków. 

Warto zwrócić uwagę, że opisana sytuacja jest odwrotnie proporcjonalna 

w stosunku do zidentyfikowanej aktywności społecznej. Aktywność obywatelska 

 – silna w dużych ośrodkach nie znajduje przełożenia na aktywną postawę 

w wyborach samorządowych, jest to bariera, której źródła należy upatrywać 

w zróżnicowanym stopniu zakorzenienia mieszkańców oraz silniejszemu 

upolitycznieniu (upartyjnieniu) wyborów samorządowych w dużych ośrodkach 

miejskich. 

Akumulacja kapitału społecznego składa się z czterech składowych opisanych przez 9 

wskaźników. Pierwsza z nich to tożsamość opisująca m.in. poziom zakorzenienia 

mieszkańców oraz preferencje zamieszkania w kontekście możności uzyskania 

preferowanej pracy. Drugi element to normy rozpatrywane głównie w kontekście kooperacji 

na rzecz dobra wspólnego oraz wykorzystania brudnego kapitału. Trzeci aspekt to zaufanie 

do instytucji funkcjonujących w życiu społecznym. Czwarty, ostatni, komponent to poczucie 

bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.  

1. Udział respondentów przyjezdnych w populacji mieszkańców miast określa 

atrakcyjność miasta z perspektywy gospodarczej i edukacyjnej. Najliczniej 

mieszkańcy przyjezdni są reprezentowani w strukturze miast określanych jako 

ośrodki gospodarcze – Bełchatów (24,20%) czy Opoczno (35,42%). Drugim 

zjawiskiem uzasadniającym relatywnie dużą liczbę przyjezdnych w mniejszych 

ośrodkach miejskich województwa jest suburbanizacja. Odsetek przyjezdnych 

w Łodzi to 15,64%, należy ten wskaźnik uznać za przeciętny, w kontekście 

aglomeracyjnego charakteru miasta i dominującej pozycji w skali wojewódzkiej. 

Jednocześnie analiza wskazuje na duże migracje ludności w okresie powojennym 

(wysoki wskaźnik ludzi definiujących się jako mieszkańcy rodzimi). Elementem 

ograniczającym rozwój kapitału społecznego w Łodzi oraz całym województwie jest 

drenaż kapitału ludzkiego wynikający z bliskość stolicy i co raz powszechniejszej 

praktyki mieszkania w Łodzi i pracowania w Warszawie, która w kontekście 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej jest rozwiązaniem o malejącej 

uciążliwości. Obserwując rozkład zmiennej badającej zakorzenienie warto zwrócić 

uwagę, że tylko w ośmiu miastach liczba rdzennych mieszkańców przewyższa 50%. 

Jest to głównie efekt transferów ludności w okresie powojennym.  
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2. Normy społeczne funkcjonujące w obrębie kapitału społecznego i silnie wpływające 

na możliwości jego akumulacji to stosunek mieszkańców do brudnego kapitału 

społecznego i poziom jego akceptacji. Przedmiotowe wskaźniki rozpatrujemy 

w kontekście barier wynikających z przyzwolenia społecznego na wskazane 

praktyki. W dziewięciu miastach przyzwolenie na tego typu praktyki jest 

ponadprzeciętne, w tym m.in. Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Sieradzu 

i Zduńskiej Woli. Wysoki poziom akceptacji w największym mieście województwa 

i dużych ośrodkach miejskich jest efektem m.in. wysokiego odsetka mieszkańców 

rdzennych i rodzimych dysponujących szeroką siecią powiązań i relacji w miejscu 

zamieszkania. Wysoki, ponadprzeciętny poziom przyzwolenia do korzystania 

ze znajomości w załatwianiu spraw urzędowych to domena małych miejscowości 

skupionych w analizowanych grupach miast, niemniej w tej kategorii znajdują się 

również Łódź, pozostałe miasta na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski oraz 

Skierniewice oraz średnie ośrodki powiatowe, takie jak Bełchatów, Kutno, Zgierz. 

Akceptacja dla wykorzystywania koneksji z kontaktach z administracją jest także 

wypadkową niskiego zaufania do władzy publicznej.  

3. Deklarowane poczucie bezpieczeństwa wyrażone średnią mierzoną rang dla 44 

miast województwa łódzkiego wynosi 2,06 – ten poziom przyjęto jako przeciętne 

poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja jest oceniana w tym obszarze gorzej głównie 

przez respondentów zamieszkujących duże ośrodki miejskie. Pierwszą trójkę miast, 

w których mieszkańcy mają najniższe poczucie bezpieczeństwa tworzą, 

w kolejności, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz oraz Bełchatów. Poza wymienionymi 

negatywne oceny osiągnęły również Piotrków Trybunalski oraz Pabianice. Łódź 

z wskaźnikiem 1,96 plasuje się nieznacznie powyżej średniej, czynni ten nie 

przyczynia się do ograniczania potencjału akumulacji kapitału społecznego.  
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VI.2 Rekomendacje 

W kontekście przeprowadzonej analizy sformułowano katalog rekomendacji definiowanych 

jako zalecenia, które przede wszystkim umożliwią ograniczanie deficytów i barier 

w zakresie poszczególnych komponentów – części składowych wpływających na poziom 

oraz akumulację kapitału ludzkiego i społecznego. Mając na uwadze użyteczność uwag 

zebranych w przedmiotowym podrozdziale, uznaje się, iż głównym ich adresatem będą 

podmioty planujące i realizując rozwój województwa łódzkiego, jak również władze miast 

oraz podmioty i instytucje zajmujące się świadczeniem usług publicznych. Rekomendacje, 

przedstawiono zgodnie ze strukturą opracowania, podzielone na cztery części 

dedykowane każdemu z omawianych kapitałów i akumulacji. Bazą, punktem wyjścia, 

podobnie jak w przypadku wniosków będą wskaźniki bazowe, które różnicują miasta 

województwa łódzkiego, jak również wskaźniki syntetyczne obliczone na ich podstawie. 

Kapitał ludzki 

1. W zakresie wiedzy budującej kapitał ludzki należy zwrócić uwagę na miasta i grupy 

miast, w których zidentyfikowano niższą od przeciętnej jakość nauczania. 

W przypadku szkół gimnazjalnych, które bezpośrednio podlegają samorządowi 

gminnemu, należy zwrócić uwagę na te miasta i grupy miast, gdzie średnia liczby 

punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego 

w roku 2014 jest niższa od przeciętnej – wśród nich znajdują się, Tomaszów 

Mazowiecki, Brzeziny, Sieradz, , Pabianice, Kutno, Zduńska Wola, Radomsko, 

Ozorków, Rawa Mazowiecka, Zgierz, grupa miast 0-5 tys., grupa miast 5-10 tys. 

oraz Łęczyca. Dodatkowo poza wskazanymi Aleksandrów Łódzki, Konstantynów 

Łódzki, Łask, Głowno oraz obie grupy miast zostały sklasyfikowane w grupie 

o niskim poziomie kapitału ludzkiego co uzasadnia konieczność podjęcia działań 

mających na celu poprawę jakości kształcenia na tym poziomie.  

2. Druga zmienna to zdawalność matur na poziomie podstawowym, wartości niższe 

od średniej wynoszącej 72,78% wskazują na relatywnie niski poziom edukacji 

na poziomie ponadgimnazjalnym. Podjęcie działań mających na celu poprawę 

kształcenia w tym obszarze jest konieczna w miastach o niskim poziomie stanu 

kapitału społecznego oraz dodatkowo w Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskiej Woli, 

Zgierzu, Koluszkach, Kutnie, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim, 

Bełchatowie, Rawie Mazowieckiej oraz Brzezinach. 
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3. W obrębie składowej opisującej umiejętności warto skupić się na miastach gdzie 

udział respondentów deklarujących prowadzenie działalności gospodarczej jest 

niższa od średniej. W tej grupie znajdują się miasta i obie grupy miast 

sklasyfikowane jako ośrodki o bardzo niskim poziomie rozwoju kapitału ludzkiego, 

dodatkowo należy wymienić: Rawę Mazowiecką, Zduńską Wolę, Koluszki, 

Skierniewice, Kutno, Brzeziny, Łowicz i Sieradz. We wskazanych jednostkach 

ograniczona liczba przedsiębiorców może wynikać z braku wsparcia 

infrastrukturalnego oraz usługowego dedykowanego osobą rozpatrującym 

założenie działalności gospodarczej.  

Akumulacja kapitału ludzkiego 

1. Podstawowe znaczenie dla akumulacji kapitału ludzkiego mają zmienne 

definiowane jako czynniki akumulacji. Zasadniczym elementem jest podjęcie 

skoordynowanej interwencji przez miasta, poszczególne samorządy na rzecz 

ograniczenia barier dla rozwoju kapitału ludzkiego. Bardzo niski poziom akumulacji 

kapitału ludzkiego został zidentyfikowany w Tomaszowie Mazowieckim, Zduńskiej 

Woli, Wieluniu i Konstantynowie Łódzkim, Łasku, i Głownie, a w kolejnych punktach 

zostaną wskazane rekomendacje w zakresie: oceny dostępu do podstawowej 

służby zdrowia, oceny dostępu do specjalistycznej służby zdrowia, oferty kulturalnej 

dla mieszkańców, dostępności ośrodków sportu i rekreacji oraz miejsc, w których 

można spędzić wolny czas. 

2. Niższy od średniej dla miast województwa dostęp do podstawowej służby zdrowia, 

wymagający interwencji, zidentyfikowano w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Ozorkowie, 

Pabianicach, Zgierzu, Skierniewicach, Kutnie, Tomaszowie Mazowieckim, Łasku, 

grupa miast 5-10 tys., Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Łęczycy, Bełchatowie 

i grupa miast 0-5 tys. Niższa od średniej dostępność do omawianych usług wpływa 

na niższą jakość życia zarazem obniżając możliwości akumulacji kapitału ludzkiego.  

3. W zakresie dostępności usług specjalistycznej służby zdrowia kluczowe deficyty 

zidentyfikowano m.in. w grupie miast 0-5 tys., Łęczycy, Ozorkowie czy Kutnie. 

Dodatkowo poza wskazanymi jednostkami interwencja jest pożądana 

w największych miastach województwa (poza jej stolicą), takich jak: Tomaszów 

Mazowiecki, Pabianice, Bełchatów, Zgierz, Piotrków Trybunalski, które są z racji 

swojej wielkości i posiadanych powiązań funkcjonalnych predystynowane 

do świadczenia omawianych usług na wysokim poziomie.  
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4. W zakresie oferty kulturalnej należy ukierunkować się na poprawę jej jakości w obu 

grupach miast oraz w miastach takich jak Konstantynów Łódzki, Wieluń, Głowno, 

Tomaszów Mazowiecki, Brzeziny, Skierniewice, Sieradz, Łask, Zduńska Wola, 

Radomsko, Ozorków i Łęczyca. Zróżnicowanie wymienionych miast potwierdza 

tezę, że rzeczywista ocena dostępu do kultury warunkowana jest po pierwsze 

wielkością miasta (w przypadku najmniejszych miast skupionych w grupach miast), 

po drugie wielkość populacji części wskazanych miast świadczy o potencjale do 

rozwoju usług szeroko definiowanej kultury. Niwelowanie wskazanych dysproporcji 

to przede wszystkim konieczność wsparcia samorządów i samorządowych instytucji 

kultury.  

5. Dostępność ośrodków sportu i rekreacji jest ograniczona i wymaga interwencji 

w obu grupach miast oraz w takich miastach, jak Bełchatów, Brzeziny, Zduńska 

Wola, Konstantynów Łódzki, Skierniewice, Łask, Radomsko, Głowno i Łęczyca. 

Natomiast deficyty w dostępie do miejsc spędzania czasu wolnego są głównie 

widoczne w małych ośrodkach miejskich, gdzie oczekiwania mieszkańców rosną 

między innymi w związku z procesem suburbanizacji i rosnącymi wymagania 

w zakresie jakości przestrzeni publicznej, jej funkcjonalności i dostosowaniu 

do potrzeb mieszkańców. Wśród miast o najsilniejszych ograniczeniach znajduje się 

Łask, Głowno, Konstantynów Łódzki, Skierniewice, Kutno, Brzeziny, Opoczno, 

Zduńska Wola, Radomsko, Bełchatów, Ozorków, Łęczyca oraz obie grupy miast 

najmniejszych.  

Kapitał społeczny  

1. W zakresie kapitału społecznego rozpatrywano odrębnie kwestie związane 

z kapitałem wiążącym oraz pomostowym. W odniesieniu do kapitału wiążącego 

opierającego się na sieci powiązań i kontaktów rodzinnych i sąsiedzkich, 

szczególnie ważne jest wspieranie lokalnych społeczności i funkcjonujących grup 

nieformalnych. Uznaje się, iż instrumentami budującymi potencjał w tym zakresie są 

płaszczyzny umożliwiające wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń. 

Kluczowe w tym zakresie jest stworzenie pola do funkcjonowania dla nieformalnych 

grup mieszkańców w obrębie ich najbliższego otoczenia, dzielnicy czy osiedla. 

Instrumentami umożliwiającymi takie działania może być budżet obywatelski, małe 

granty finansowane ze środków gminnych. Dodatkowo grupy nieformalne są silnie 

zakorzenione w takich instytucjach, jak kościół i szkoły. Wsparcie tych podmiotów 



Raport końcowy 
 

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego 
 
 

 

 

715 

w zakresie organizowania społeczności wpłynie korzystnie na budowę zaufania oraz 

wielkość sieci mieszkańców.  

2. Instrumentem wsparcia dla kapitału społecznego w miastach województwa 

łódzkiego powinien być również program ukierunkowany na budowę trwałego 

i samopodtrzymującego się rozwoju społeczności poszczególnych dzielnic 

czy osiedli w oparciu o wzmacnianie tożsamości i unikalnych zasobów danych 

społeczności oraz ich miejsc zamieszkania. Przykładem działań integrujących mogą 

być konkursy na upiększanie przestrzeni (nie tylko tej publicznej), w której 

funkcjonują mieszkańcy. 

3. Tylko w Sieradzu, Łodzi, Łowiczu, Wieluniu, Łasku i grupie miast do 5 tysięcy 

mieszkańców liczba NGO na 10 tys. mieszkańców za 2014 rok jest wyższa 

od średniej zbiorczej (powyżej 29 organizacji). W pozostałych analizowanych 

ośrodkach miejskich należy podjąć zintensyfikowane działania na rzecz trzeciego 

sektora. Działania te powinny obierać się na wsparciu organizacji 

infrastrukturalnych, pomocy dla grup nieformalnych w zakresie tworzenia struktur 

instytucjonalnych oraz silniejszego angażowania organizacji pozarządowych 

do realizacji zadań publicznych realizowanych i mogących być zlecane przez gminy. 

4. W grupie miast 5-10 tys., Brzezinach, Opocznie, Łowiczu, Kutnie, Łasku, 

Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Łęczycy, grupie miast 0-5 tys., Aleksandrowie 

Łódzkim, Głownie i Skierniewicach odsetek osób zaangażowanych w pracę 

nieodpłatną na rzecz organizacji społecznych jest niższy od średniej. W tym 

kontekście rekomenduje się promowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

wolontariatu oraz organizowanie społeczności lokalnych wokół istotnych kwestii 

rozwojowych i społecznych. Ważnym instrumentem jest również partycypacja 

społeczna i wdrążenie możliwe szerokich mechanizmów konsultacji społecznych, 

które wzmocnią poziom identyfikacji i integracji mieszkańców z swoimi miastami.  

5. Kapitał pomostowy poza aktywnością społeczną to również udział w życiu 

politycznym, a w szczególności w wyborach samorządowych. Frekwencja wyborcza 

w 2014 roku wyższa od średniej dla miast województwa łódzkiego została jedynie 

odnotowana w Opocznie, Koluszkach, Łęczycy i obu wyznaczonych grupach miast. 

Wysokość frekwencji maleje wraz z wielkością miasta, im bardziej ludne miasto, tym 

niższy odsetek korzystających z czynnego prawa wyborczego. W tym kontekście 
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kluczowym czynnikiem jest konsekwentne budowanie mechanizmów włączania 

mieszkańców do lokalnego życia politycznego.  

Akumulacja kapitału społecznego  

1. Tożsamość to ważna część składowa akumulacji kapitału społecznego. 

Szczególnie istotna w tym kontekście wydaje się ocena poszczególnych cech 

miasta w tym w szczególności ogólne warunki życia w mieście. Niższe 

od przeciętnych wyniki odnotowano w stolicy województwa, w dwóch 

zdefiniowanych grupach miast oraz w Ozorkowie, Konstantynowie Łódzkim, 

Brzezinach, Łasku, Radomsku, Kutnie, Głownie oraz Łęczycy. Ogólna ocena jakości 

życia w mieście może zostać poprawiona w ramach konsekwentnej modernizacji 

infrastruktury oraz profesjonalizacji usług publicznych. Interwencja w tym kontekście 

leży głównie w kompetencjach samorządu, władzy publicznej oraz instytucji 

funkcjonujących w obrębie społeczeństwa obywatelskiego.  

2. W zakresie norm społecznych ważnym elementem jest poziom akceptacji 

dla brudnego kapitału społecznego polegającego na wykorzystywaniu znajomości 

w życiu społecznym. Postulatem ograniczającym poziom akceptacji lub też 

warunkowego dopuszczania tego typu zachowań powinna być głównie edukacja 

obywatelska, rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawa stanowionego oraz 

transparentność w zakresie świadczenia usług publicznych. 

3. Zaufanie mieszkańców do poszczególnych instytucji życia społecznego jest silnie 

zróżnicowana niemniej, deklarowany poziom zaufania mieszkańców 

(respondentów) do władz miasta jest relatywnie niski – niższy jedynie od mediów, 

samorządu województwa oraz Rządu Polskiego. W tej perspektywie ważne jest 

eliminowanie postaw definiowanych w kategorii alienacji władzy. Budowanie 

zaufanie jest bardzo istotne również w oparciu o otwartość urzędów miast m.in. 

poprzez wdrażanie, profesjonalizację i rozwój e-usług publicznych dedykowanych 

mieszkańcom.  

Akumulacja kapitału ludzkiego jest silnie warunkowana środowiskiem w jakim funkcjonują 

mieszkańcy. Komponentem silnie determinującym jakość życia w swoim najbliższym 

otoczeniu jest odczuwane poczucie bezpieczeństwa. Niższe od przeciętnej dla 

analizowanego obszaru wskaźniki odnotowano w największych miastach województwa 

takich jak Łódź, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Zgierz oraz Tomaszów 

Mazowiecki, ale również w mniejszych ośrodkach miejskich – w Brzezinach, Łęczyca, 
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Ozorkowie i Wieluniu. Deklaracje badanych mają charakter subiektywnych odczuć, 

nie zawsze znajdujących pełne odzwierciedlenie w statystykach publicznych. W tej 

perspektywie poza zaleceniami wpisującymi się w zadania realizowane przez służby 

porządkowe należy zwrócić uwagę na próby pilotażowego wdrażania mechanizmów 

nieformalnych takich jak straż sąsiedzka czy też patrole sąsiedzkie. Takie rozwiązania 

efektywnie funkcjonują w krajach anglosaskich i korzystnie wpłynęłyby na integrację 

społeczności lokalnych, wyrost zaufania i przede wszystkim rosnące poczucie 

bezpieczeństwa.   
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Aneks 

ANKIETA 

Q1. Nazwisko ankietera 
.................................... 

Q2. Numer ankietera 

|__|__|__| 

Q3. Data badania 

|__|__| - |__|__| - 2015 

Q4. Godz. rozpoczęcia 

|__|__|:|__|__| 

Q5. Numer ankiety 

__|__|__|__| 

Q6. Miasto: 

…………………………………………. (|__|__|) (1 – 
44) 

Ankieta 

„SWIG Delta Partner przeprowadza – na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego – ankiety z mieszkańcami miast 

województwa łódzkiego”. 

W związku z tym, chcemy zaprosić Panią/Pana do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i udzielenia odpowiedzi na 

kilkanaście pytań. Pani/Pana odpowiedzi będą dla nas bardzo ważnym źródłem informacji. Jednocześnie chcemy 

Panią/Pana zapewnić, że badanie ma charakter anonimowy i wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych, 

statystycznych zestawień opinii wielu osób.  

M1. Płeć M1 

 

kobieta 1  mężczyzna 2 

 
M2. Proszę podać rok urodzenia M2 

 
 
 

Uwaga do filtru: badanie obejmuje osoby urodzone w latach do 1997 włącznie 

M3. W jakim mieście obecnie Pan(i) mieszka? M3 

 
 
 
 

ANKIETERZE: Wpisujemy kod miasta 
ANKIETERZE: Jeżeli nie mieści się w kwocie ustalonej dla Ciebie – przerywasz ankietę! 

 

Część I:    Moje miasto 

 numer pytania Treść pytania 
Numer 
zmiennej  

 

1. Czy jest Pan(i): 1 

 

Ankieterze: wystarczy, aby jedni dziadkowie R. mieszkali w tym samym mieście. 

 

rdzennym mieszkańcem/mieszkanką miasta (ja i moja rodzina 
mieszkamy w tym mieście co najmniej od dwóch pokoleń) 

1 

rodowitym mieszkańcem  - tu się wychowałem(am) 2 

przyjezdnym mieszkańcem miasta - nie wychowałem(am) się w tym 
mieście] 

3 

 

2. Czy lubi Pan(i) swoje miasto? 2 

 

tak 1 

trochę tak, trochę nie 2 

nie 3 
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3 Gdzie zamierza Pan(i) mieszkać za 3 lata? 3 

 

w tym mieście. 1 

w innym mieście, ale na terenie województwa łódzkiego. 2 

w innym mieście poza województwem łódzkim, ale w Polsce. 3 

za granicą, ale w Europie. 4 

poza Europą. 5 

lokalizacja nie ma znaczenia 6 

trudno powiedzieć 0 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

 

4 
Załóżmy, że mógłby(aby) Pan(i) mieć wymarzoną pracę w każdym dowolnym 

miejscu. Gdzie chciałby(aby) Pan(i) wówczas zamieszkać? 
4 

 

w moim mieście. 1 

w innym mieście, ale na terenie województwa łódzkiego. 2 

w innym mieście poza województwem łódzkim, ale w Polsce. 3 

za granicą, ale w Europie. 4 

poza Europą. 5 

lokalizacja nie ma znaczenia 6 

trudno powiedzieć 0 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

 

5 Jakby Pan(i) ocenił(a) następujące cechy Pana(i) miasta i jego/jej mieszkańców? 3 – 16 

(skala ocen:   1. źle;  2. średnio;  3. dobrze;  0. trudno powiedzieć) 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

ogólne warunki życia w mieście 1 2 3 0   3 

dostęp do miejsc pracy 1 2 3 0   10 

dostęp do ośrodków sportu i rekreacji 1 2 3 0   4 

dostęp do usług podstawowej służby zdrowia (lekarz pierwszego 

kontaktu) 
1 2 3 

0 
  5 

dostęp do usług specjalistycznej służby zdrowia 1 2 3 0   6 

dostęp do miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży 1 2 3 0   7 

ofertę kulturalną dla mieszkańców 1 2 3 0   8 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 1 2 3 0   9 

miejsca, w których można spędzać czas wolny (czas wypoczynku) 1 2 3 0   12 

życzliwość i otwartość mieszkańców 1 2 3 0   13 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz miasta) 1 2 3 0   15 

aktywność społeczną mieszkańców (na rzecz osób potrzebujących 

pomocy) 
1 2 3 

0 
  16 
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6 Proszę określić Pan(i) swój stan zdrowia? 17 

 

mój stan zdrowia nie utrudnia mi codziennego funkcjonowania 1 

mój stan zdrowia czasem utrudnia a czasem nie utrudnia codziennego funkcjonowania  2 

mój stan zdrowia utrudnia mi codzienne funkcjonowanie 3 

 

 

Część II: Moje relacje z otoczeniem 

 numer pytania Treść pytania 
Numer 
zmiennej  

 

7 Czy utrzymuje Pan(i) kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami)? 18 

 

tak 1 

trochę tak, trochę nie 2 

nie 3 

 

ANKIETERZE: Jeżeli padnie odpowiedź „nie” przechodzimy do pytania 9. 

 

8 Jak często spotyka się P. z osobami z rodziny – nie domownikami? 19 

 

spotykamy się raz na kilka lat przy okazji najważniejszych 
uroczystości rodzinnych 

1 

spotykamy się kilka razy w roku, najczęściej z okazji świąt i 
uroczystości rodzinnych 

2 

spotykamy się często, bez szczególnych okazji 3 

 

9 

Czy  w trudnej chwili zwróciłby(aby) się Pan(i) do członków rodziny (zarówno 

domowników, jak i pozostałych osób  z którymi utrzymuje Pan(i) kontakty) po 

pomoc następującego typu? 

20 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

tak 1  nie 2  trudno powiedzieć 0 

 

wsparcie duchowe, emocjonalne; poradę 1 2 0   20 

wsparcie rzeczowe (przekazanie, pożyczenie potrzebnych 
rzeczy) 

1 2 
0 

  21 

wsparcie w formie usług (pomoc w czynnościach domowych, 
remoncie itp.) 

1 2 
0 

  22 

wsparcie finansowe (przekazanie, pożyczenie pieniędzy) 1 2 0   23 

nie poprosiłbym/poprosiłabym o cokolwiek 1 2 0   24 

 

10 Czy utrzymuje Pan(i) kontakty ze swoimi sąsiadami? 25 

 

tak 1 

trochę tak, trochę nie 2 

nie 3 

 

ANKIETERZE: Jeżeli padnie odpowiedź „nie” przechodzimy do pytania 12. 
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11 Na czym polegają kontakty z sąsiadami? 26 

 

mówimy sobie „dzień dobry” 1 

krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami 
drobna pomoc 

2 

wizyty w domu, wspólne spędzanie wolnego czasu, wzajemne 
pomaganie sobie 

3 

 

12 
Czy  w trudnej chwili zwróciłby(aby) się Pan(i) do  sąsiadów po pomoc 

następującego typu? 
27 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

tak 1  nie 2  trudno powiedzieć 0 

 

wsparcie duchowe, emocjonalne; poradę 1 2 0   27 

wsparcie rzeczowe (przekazanie, pożyczenie potrzebnych 
rzeczy) 

1 2 
0 

  28 

wsparcie w formie usług (pomoc w czynnościach domowych, 
remoncie itp.) 

1 2 
0 

  29 

wsparcie finansowe (przekazanie, pożyczenie pieniędzy)   0   30 

nie poprosiłbym/poprosiłabym sąsiadów o cokolwiek 1 2 0   31 

 

13 
W ilu dobrowolnych, formalnych grupach (takich jak: stowarzyszenia, fundacje, 

koła, związki, kluby, rada rodziców, itp.) Pan(i) się udziela? 
32 

 

1 1 

2 – 3 2 

powyżej 3 3 

nie uczestniczę w żadnym 0 

 

ANKIETERZE: jeżeli padnie odpowiedź „nie uczestniczę”, przechodzimy do pytania 15 

 

14 
W jakim stopniu, na ogół angażuje się Pan(i) w działania wspomnianych 

wcześniej grup formalnych? 
33 

 

aktywnie działam 1 

czasem angażuje się bardziej, czasem mniej 2 

w ogóle się nie udzielam - moje uczestnictwo polega na byciu na 
liście i opłacaniu składek 

3 

 

15 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował(a) Pan(i) dobrowolnie i nieodpłatnie 

na rzecz jakiejś organizacji (grupy) lub za jej pośrednictwem (wolontariat)? 
34 

 

tak, wielokrotnie 1 

tak, ale tylko kilka razy 2 

nie 0 
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16 
Czy Pana(i) zdaniem warto współpracować na rzecz rozwoju miasta i wspólnego 

dobra mieszkańców? 
35-37 

 

nie warto, bo nie przyniesie to żadnego efektu 1 

powinno się współpracować, choć to się nie zawsze sprawdza 2 

zawsze warto, bo razem można wiele osiągnąć 3 

 

17 
Czy uważa Pan(i) że wykorzystywanie znajomości, powiązań rodzinnych w 

następujących sytuacjach jest naganne, dopuszczalne czy normalne? 
38-41 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

naganne 1  dopuszczalne 2  normalne 3  trudno 
powiedzieć 

0 

 

w znalezieniu pracy 1 2 3 0  38 

w załatwieniu spraw urzędowych 1 2 3 0  39 

w ułatwieniu dostępu do usług medycznych 1 2 3 0  40 

w uniknięciu kary przy wykroczeniu lub przestępstwie 1 2 3 0  41 

 

18 Proszę określić w jakim stopniu ufa Pan(i) wymienionym instytucjom? 42-50 

Skala: 1 – w ogóle nie ufam; 2 średnio ufam; 3 całkowicie ufam; 0 trudno powiedzieć 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

władzom miasta 1 2 3 0  42 

proboszczowi i księżom w Pan(i) parafii 1 2 3 0  43 

policji 1 2 3 0  44 

samorządowi województwa 1 2 3 0  45 

Rządowi Polskiemu 1 2 3 0  46 

mediom 1 2 3 0  47 

organizacjom pozarządowym 1 2 3 0  48 

sądom i prokuraturze 1 2 3 0  49 

instytucjom ochrony zdrowia - lekarzom 1 2 3 0  50 

 

19 

Jak w skali od 1-3 oceniłaby(łby) Pan(i) własne poczucie bezpieczeństwa w 

mieście, 

gdzie 1 oznacza brak poczucia bezpieczeństwa,2 średnie; 3 pełne poczucie 
bezpieczeństwa; 0 – trudno powiedzieć 

51 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

1 2 3 0   55 

 

20 
Jak dużym problemem w Pani/Pana mieście są kwestie, które za moment 
odczytam? Proszę ocenić je na skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza brak problemu, 
2 – średni ; 3 duży problem; 0 trudno powiedzieć 

52 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

kradzieże 1 2 3 0   52 

włamania do mieszkań 1 2 3 0   53 

pobicia 1 2 3 0   54 
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wandalizm 1 2 3 0   55 

alkoholizm i narkomania 1 2 3 0   56 

ubóstwo 1 2 3 0   57 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym 1 2 3 0   58 

 
21 Czy uważa się Pan(i) za: 59 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI „ODMOWA ODPOWIEDZI” 

osobę wierzącą i praktykującą 1 

osobę wierzącą, ale niepraktykującą 2 

osobę niewierzącą 3 

odmowa odpowiedzi 99 

 

METRYCZKA: 

 numer pytania Treść pytania 
Numer 
zmiennej 
 

 

M4. Wykształcenie: M3 

 

brak wykształcenia - niepełne podstawowe 1 

podstawowe, gimnazjalne 2 

zasadnicze zawodowe 3 

średnie zawodowe 4 

średnie ogólnokształcące 5 

policealne 6 

wyższe 7 

 

M5. Jaki jest Pan(i) status na rynku pracy? M4 

Ankieterze: to pytanie jednokrotnego wyboru – należy dopytać o główny status (np. studenta pracującego dorywczo 
zaliczamy do studentów. To samo dotyczy emerytów i rencistów). Osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy i 
jej poszukująca, niezależnie od tego czy jest zarejestrowana w PUP, czy nie. 

Osoba zatrudniona/Pracownik (umowa o pracę) 1 

Praca bez etatu (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 2 

Przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza 3 

Pracownik służb mundurowych 4 

Rolnik  5 

Emeryt, rencista 6 

Uczeń, student 7 

Osoba bezrobotna 8 

Pozostali 9 

 
Ankieterze: jeżeli na pytanie M4( status na rynku pracy)  padła odpowiedź 6-9 – przechodzimy do pytania M6  

 

M6. Jak oceniłby(łaby) Pan(i) swoje obecne zatrudnienie/obecną pracę? M5 

 

nie jestem zadowolony(na) 1 

jestem średnio zadowolony(na) 3 

jestem bardzo zadowolony(na) 4 
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M7. W jakim obcym języku umie się P. swobodnie porozumiewać ? M6 

 

angielski 1 

niemiecki 2 

rosyjski 3 

inny, jaki? …………………… 4 

nie znam żadnego 5 

 
M8a. Proszę ocenić swoje umiejętności związane z wykorzystaniem komputera: M7-10 

(skala ocen:   1. Tak/znam; 2 nie/nie znam; 0 trudno powiedzieć ) 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

Znajomość edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego (MS Office; Open 
Office) 

1 2 0  7 

Znajomość specjalistycznych programów (księgowe, obliczenia 
inżynierskie itp.) 

1 2 0  8 

Programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie baz danych 1 2 0  9 

W ogóle nie korzystam z komputera 1 2 0  10 

 

M8b. Proszę ocenić swoje umiejętności związane z wykorzystaniem Internetu: M11-15 

(skala ocen:   1. Tak/znam; 2 nie/nie znam; 0 trudno powiedzieć ) 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

Przeglądanie stron internetowych (wyszukiwanie informacji, wiadomości, 
poczta) 

1 2 0  12 

Korzystanie  portali społecznościowych 1 2 0  13 

Zakupy, bankowość elektroniczna, składanie wniosków itp. 1 2 0  14 

Praca przez Internet (Telepraca) 1 2 0  15 

W ogóle nie korzystam z Internetu 1 2 0  15 

 

M9. 
Czy w ciągu ostatnich 2 lat brała(ł)Pan(i) udział w jakiejś formie dokształcania? 
(kolejny poziom edukacji, studia podyplomowe, kursy zawodowe, kursy językowe 
itp.)? 

M16 

 

tak 1  nie 2 

 

M10. 
Czy w ciągu 2 lat zamierza Pan(i) brać udział w jakiejś formie dokształcania? 
(kolejny poziom edukacji, studia podyplomowe, kursy zawodowe, kursy 
językowe itp.)? 

M17 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI TRUDNO POWIEDZIEĆ 

tak 1  nie 2  trudno powiedzieć 0 

 

M11. 
Ile osób łącznie z Panem(nią) liczy Pana(i) gospodarstwo domowe? Przez 

gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub 
niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się” 

M18 

 
 

M12. Jaki jest Pan(i) miesięczny dochód netto („na rękę”) w przeliczeniu na 1 osobę M19 

ANKIETERZE: NIE CZYTAMY ODPOWIEDZI „ODMOWA ODPOWIEDZI” 
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do 300 zł  1 

301 – 600 zł  2 

601 – 1000 zł  3 

1001 – 2000 zł  4 

2001 – 3000 zł  5 

3001 – 4000 zł  6 

4001 – 5000 zł  7 

pow. 5001 zł  8 

odmowa odpowiedzi 99 

 
 

To już były wszystkie pytania. Dziękuję za udział w badaniu. 
 
Q7. Godz. zakończenia wywiadu |__|__|:|__|__| 
 
 
Zaświadczam, że wywiad przeprowadziłem(am) samodzielnie. Wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne z 
wypowiedziami respondenta. Jestem świadomy konsekwencji wynikających z niedopełnienia warunków współpracy. 
 
 
 

…………………………………. 
podpis ankietera 
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Tabela 422 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do 
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usług medycznych w grupie przedsiębiorców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] ....................... 421 
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usług medycznych w grupie rolników w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] ................................... 422 
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usług medycznych w grupie uczniów i studentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] ................. 422 

Tabela 426 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w celu ułatwiania dostępu do 

usług medycznych w kategorii „pozostali” w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] ............................ 423 

Tabela 427 Średni deklarowany poziom akceptacji dla wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za wykroczenie 

lub przestępstwo zależnie od statusu na rynku pracy [%] ............................................................................................. 424 

Tabela 428 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za 

wykroczenie lub przestępstwo w grupie bezrobotnych w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] ......... 424 

Tabela 429 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za 

wykroczenie lub przestępstwo w grupie emerytów i rencistów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%]
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wykroczenie lub przestępstwo w grupie osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę w miastach i grupach miast 

województwa łódzkiego [%] .......................................................................................................................................... 426 

Tabela 431 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za 

wykroczenie lub przestępstwo urzędowych w grupie osób pracujących na umowę zlecenia bądź o dzieło w miastach i 
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Tabela 432 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za 

wykroczenie lub przestępstwo w grupie pracowników służb mundurowych w miastach i grupach miast województwa 
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wykroczenie lub przestępstwo w grupie przedsiębiorców w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] ..... 428 

Tabela 434 Odsetek respondentów według stopnia deklaracji wykorzystywania znajomości w uniknięciu kary za 

wykroczenie lub przestępstwo w grupie rolników w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] ................. 428 
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usług medycznych w grupie uczniów i studentów w miastach i grupach miast województwa łódzkiego [%] ................. 428 
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Tabela 443 Odsetek respondentów, którzy w potrzebie zwróciliby się o wsparcie w formie usług do członków rodziny (nie 
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