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Rozdział 3. 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO  
I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO 

 

3.1 Charakterystyka ogólna powiatu 
 
3.1.1 Położenie 
 

Powiat Szydłowiecki leży w południowej części województwa mazowieckiego, graniczy  
z województwem świętokrzyskim (powiaty skarżyski, starachowicki i konecki) oraz z po-
wiatami: przysuskim i radomskim ziemskim. Powiat tworzy 5 jednostek administracyjnych: 
miasto Szydłowiec (gmina miejsko-wiejska), Chlewiska, Jastrząb, Mirów i Orońsko (gminy 
wiejskie). 

Powierzchnia powiatu obejmuje obszar 452 km2, co stanowi 1,27% powierzchni wo-
jewództwa mazowieckiego. Powiat Szydłowiecki znajduje się w grupie 9 najmniejszych 
powiatów Mazowsza. 
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Siedzibą powiatu jest miasto Szy-
dłowiec o liczbie mieszkańców 11 996 
(stan na dzień 31 grudnia 2006). Du-
żym atutem Ziemi Szydłowieckiej jest 
położenie geograficzne powiatu, który 
znajduje się między trzema dużymi 
aglomeracjami miejskimi: Warszawą,
Krakowem i Łodzią. Przez tereny po-
wiatu przebiegają szlaki komunikacyjne 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki; 
drogi krajowe: Gdańsk (połączenie 
promowe na północ Europy) – Chyżne
(przejście graniczne w kierunku na po-
łudnie Europy). 

 

Zgodnie z podziałem fizyczno-
geograficznym Polski wg Kondrackiego 

obszar Powiatu Szydłowieckiego należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego i Wy-
żyn Polskich, podprowincji Niziny Środkowopolskie i Wyżyna Małopolska, makroregio-
nów Wzniesienia Południowomazowieckie i Wyżyna Kielecka oraz regionów Równina 
Radomska, Garb Gielniowski i Przedgórze Iłżeckie. 

Równina Radomska to duży mezoregion fizycznogeograficzny w województwie mazo-
wieckim, na której częściowo położona jest kraina historyczna – Ziemia Radomska. Rów-
nina Radomska rozpościera się na południe od Doliny Białobrzeskiej, między Przedgórzem 
Iłżeckim, Równina Kozienicką i Małopolskim Przełomem Wisły obejmując powierzchnię
ok. 3640 km². Jest to równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwarto-
rzędowych (w wyniku procesów peryglacjalnych), pod którą występują warstwy jurajskie  
i kredowe, zapadające się ku północno-wschodowi. Równinę przecinają płytkie doliny Ra-
domki, Iłżanki i Krępianki. Jest to równina rolnicza z małym udziałem lasów. 

Garb Gielniowski (również Wzgórza Koneckie) zajmuje obszar doliny Kamiennej po 
wieś Gielniów, graniczy ze Wzgórzami Opoczyńskimi na zachodzie a na południu z Pła-
skowyżem Suchedniowskim. Zbudowany jest z piaskowców retycko – liasowych. Zajmuje 
powierzchnię około 515 km². Najwyższym wzniesieniem jest góra Altana o wysokości 408 
m n.p.m. Występują tu rzeki: Radomka oraz Drzewiczka. Tereny są porośnięte lasem. 

Przedgórze Iłżeckie północno-wschodnia część Wyżyny Kieleckiej. Rozciąga się między 
doliną Kamiennej na południu, a Równiną Radomską na północy. Dolina Kamiennej od-
dziela je od Wyżyny Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich. Występują tu pasma wzniesień
(o wysokości 200-300 m n.p.m.) zbudowanych ze skał kredowych i jurajskich, ciągnących 
się z północnego zachodu na południowy wschód. Przedgórze w większej części porośnię-
te jest lasami Puszczy Iłżeckiej. Brak tu większych cieków, istnieją natomiast trzy zbiorniki 
zaporowe, również o stosunkowo niewielkiej powierzchni (koło Skarżyska, Starachowic 
oraz Brodów). Na południowym skraju Przedgórza ulokowane są miasta Ostrowiec Świę-
tokrzyski i Starachowice.   
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3.1.2 Powierzchnia 
 

Ze względu na posiadane warunki naturalne i stan uprzemysłowienia regionu, Powiat 
Szydłowiecki ma charakter rolniczy oraz turystyczny. Decydują o tym w głównej mierze 
stan uprzemysłowienia, oraz posiadane warunki naturalne, zależne od poszczególnych czę-
ści powiatu. Strukturę użytkowania gruntów w Powiecie Szydłowieckim prezentuje tablica 
3.1 oraz wykres 3.1. 

W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, które zajmują łącznie  
27 779 hektarów (59,2%). Blisko 1/3 powierzchni powiatu zajmują lasy – 14 919 ha. Pozo-
stałe grunty (w tym grunty zabudowane i zurbanizowane oraz nieużytki), stanowiące 9,0% 
powierzchni, zajmują 4 209 ha. 

 
Tabela 3.1 

Powierzchnia powiatu według kierunków wykorzystania 
 

Rodzaje gruntów Powierzchnia ewi-
dencyjna [ha] 

Udział w ogólnej po-
wierzchni [%] 

Powierzchnia ogólna 46 907 100,0 

Użytki rolne 27 779 59,2 

Lasy 14 919 31,8 

Pozostałe grunty 4 209 9,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 

 

Wykres 3.1. Powierzchnia powiatu według kierunków wykorzystania 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 

 
Powiat Szydłowiecki jest podzielony na 5 jednostek administracyjnych (jedna gmina miej-
sko-wiejska oraz cztery gminy wiejskie), z których największą jest gmina Szydłowiec stano-
wiąca 30,5% obszaru powiatu. Drugą co do wielkości jest gmina Chlewiska – powyżej  
¼ powierzchni powiatu. Pozostałe gminy wiejskie Jastrząb, Mirów i Orońsko zajmują od-
powiednio 12,2, 11,7% oraz 18,1% Powiatu Szydłowieckiego. Strukturę administracyjną
Powiatu Szydłowieckiego prezentuje tablica 3.2 oraz wykres 3.2. 
 

Tabela 3.2 
Powierzchnia powiatu według gmin 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia ewi-
dencyjna [km2]

Udział w ogólnej po-
wierzchni [%] 

Powierzchnia ogólna 1 414 100,0 

Szydłowiec 138 30,5 

Chlewiska 124 27,4 

Jastrząb 55 12,2 

Mirów 53 11,7 

Orońsko 82 18,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 

 

Wykres 3.2. Powierzchnia powiatu według gmin 
 



Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – Powiat Szydłowiecki 

Rozdział 3. Aktualna Sytuacja Społeczna Powiatu Szydłowieckiego 
38

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 

3.1.3 Ludność 

Liczba ludności Powiatu Szydłowieckiego wynosiła w dniu 31 grudnia 2006 roku  
40 073 osób. W tej liczbie było 20 298 kobiet i 19 775 mężczyzn (odpowiednio 50,65%  
i 49,35% populacji). Współczynnik feminizacji – tj. liczba kobiet przypadająca na 100 męż-
czyzn – był umiarkowany i wyniósł 102,6. Oznacza to pozostawanie w bezpiecznym  
dystansie do poziomu wartości 105 wskaźnika, powyżej którego relacja liczby kobiet  
do liczby mężczyzn może niekorzystnie wpływać na biologiczną reprodukcję populacji. 
Najgorzej sytuacja w tym zakresie wyglądała w gminie Chlewiska (105,8 kobiet na 100 męż-
czyzn) oraz  gminie Jastrząb (104,8 kobiet na 100 mężczyzn). Z odwrotną sytuacją mieliśmy 
do czynienia w gminie Mirów, gdzie na 100 mężczyzn przypadało zaledwie 95,4 kobiety,  
co również może niekorzystnie wpływać na biologiczną reprodukcję.

Powiat Szydłowiecki pod względem liczby mieszkańców zajmował 33 miejsce w wo-
jewództwie mazowieckim, na 37 powiatów ziemskich w regionie. Należał do piątki naj-
mniej licznych powiatów. W podregionie radomskim ustępowały mu jedynie powiaty bia-
łobrzeski, lipski i zwoleński oraz powiat łosicki (w podregionie ostrołęcko-siedleckim). 
Gęstość zaludnienia Powiatu Szydłowieckiego wynosiła 89 osób/1km2 i była blisko  
o ponad 1/3 (38,6%) niższa od średniej gęstości zaludnienia w województwie mazowiec-
kim oraz o niespełna 15% niższa od średniej w podregionie koszalińskim (14,4%). 

Wśród mieszkańców powiatu zaledwie 29,9% stanowiła ludność miejska.  
 

3.2 Sytuacja demograficzna i społeczna Powiatu  
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku na obszarze Powiatu Szydłowieckiego 
zamieszkiwały łącznie 40 073 osoby. Sytuację demograficzną Powiatu Szydłowieckiego 
przedstawia tabela 2.3. 

 
Tabela 3.3 

Liczba ludności Powiatu Szydłowieckiego według płci i miejsca zamieszkania 
 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Kobiety na 100 
mężczyzn 

Powiat Szydłowiecki 40 073 19 775 20 298 102,9 

Szydłowiec 19 257 9 490 9 767 103,7 

Chlewiska 6 165 2 995 3 170 105,8 

Jastrząb 5 150 2 515 2 635 104,8 

Mirów 3 798 1 944 1 854 95,4 

Orońsko 5 703 2 831 2 872 101,4 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 
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Do roku 1999 liczebność ludności Powiatu stale rosła. Od tego momentu, w relacji 
do lat poprzednich, liczba mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego zaczęła nieznacznie spa-
dać. W badanym okresie znacznie wzrósł również współczynnik feminizacji. Podobne ten-
dencje obserwuje się w większości powiatów polskich. 

Strukturę wiekową populacji Powiatu Szydłowieckiego prezentuje wykres 3.3. 
 

Wykres 3.3 Struktura ludności w Powiecie Szydłowieckim według wieku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 

 

Liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet w grupach wiekowych do 55 roku życia. 
Od tego momentu liczebność kobiet systematycznie zwiększa przewagę liczebną nad liczbą
mężczyzn. W ostatniej grupie wiekowej mamy już do czynienia z niespełna dwukrotnie 
większą ilością kobiet w stosunku do liczby mężczyzn (odpowiednio w strukturze 63,5%  
i 36,5%). Wypływa na to przede wszystkim przeciętna długość wieku, która w przypadku 
kobiet jest blisko 10 lat dłuższa od przeciętnej u mężczyzn.  

Wskaźnik feminizacji w Powiecie Szydłowieckim, jak to już powiedziano, osiągnął 
poziom 102,9 i niekorzystnie zbliżył się do poziomu 105 powyżej którego relacja liczby 
kobiet do liczby mężczyzn może niekorzystnie wpływać na biologiczną reprodukcję popu-
lacji. Niemniej, jest ciągle nieco niższy od średniej wartości wskaźnika dla województwa 
mazowieckiego oraz dla podregionu radomskiego, które w badanym okresie wyniosły od-
powiednio 108,8 i 103,8. 
 
Wykres 3.4 prezentuje strukturę ludności Powiatu Szydłowieckiego według grup wieko-
wych – produkcyjnych i nieprodukcyjnych. 
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Wykres 3.4 Struktura ludności Powiatu wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 

 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Powiecie Szydłowieckim utrzymuje się
wprawdzie od kilku lat na prawie niezmienionym poziomie – ok. 60-63%, jednak relacja  
w pozostałych grupach wiekowych zmienia się bardzo niekorzystnie. Na przestrzeni ostat-
nich lat nastąpił spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost licz-
by mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego (ilość 
osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym na każde 100 osób w wieku produk-
cyjnym) w Powiecie Szydłowieckim wynosił w badanym okresie 62,6 osób. Był wyższy od 
przeciętnego w województwie mazowieckim i podregionie koszalińskim (odpowiednio 57,0 
i 60,9 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym). 

 
Umowna granica określająca stopień starzenia się społeczeństwa to 15% osób powy-

żej 60 roku życia. W Powiecie Szydłowieckim na koniec roku 2006 wskaźnik ten wyniósł
17,5%. Oznacza to stan alarmowy, ponieważ za kilka – kilkanaście lat pojawić się trudności 
zabezpieczenia emerytalnego i podstawowej opieki zdrowotnej, kiedy w wiek emerytalny 
wkroczą roczniki wyżu demograficznego lat pięćdziesiątych. Spadek liczby ludności w wie-
ku przedprodukcyjnym spowodować może w przyszłości problemy związane np. z bezro-
bociem wśród nauczycieli oraz koniecznością likwidacji niektórych placówek oświatowych. 

 
Najliczniej zamieszkałą gminą Powiatu Szydłowieckiego jest Szydłowiec, w którym 

mieszka blisko połowa populacji. Drugą co do liczebności jest gmina Chlewiska, którą za-
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mieszkuje ponad 15% społeczności Powiatu. Trzecia co do wielkości gmina Orońsko liczy 
sobie nieco ponad 14% liczby mieszkańców Powiatu. Pozostałe gminy zamieszkuje po-
dobna liczba mieszkańców – od 9,5% do 13% populacji Powiatu. Wykres 3.5 prezentuje 
strukturę ludności Powiatu pod względem miejsca zamieszkania według stanu na dzień 31 
grudnia 2006 roku. 
 
Wykres 3.5 Struktura ludności Powiatu Szydłowieckiego ze względu na miejsce 
zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 

 
Wskaźnik gęstości zaludnienia w Powiecie Szydłowieckim w badanym okresie wy-

niósł 89 osób/km2 i był niższy od przeciętnego dla województwa mazowieckiego o 30%, 
zaś od przeciętnego dla podregionu radomskiego o 15%. Najwyższy został odnotowany  
w mieście Szydłowiec i wyniósł 538 osób/km2. Natomiast w poszczególnych gminach Po-
wiatu kształtowała się następująco: 

− Szydłowiec 139 
− Chlewiska 50 
− Jastrząb 94 
− Mirów 72 
− Orońsko 70 

 
Dane dotyczące przyrostu naturalnego w Powiecie Szydłowieckim oraz w poszcze-

gólnych gminach Powiatu w roku 2006 prezentuje tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 
Przyrost naturalny w Powiecie Szydłowieckim i gminach Powiatu 

Wyszczególnienie Przyrost naturalny  
(na 1000 ludności) 

Powiat Szydłowiecki - 0,27 
Szydłowiec 1,54 

Chlewiska - 5,13 
Jastrząb -1,17 
Mirów 0,78 

Orońsko -1,05 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007,
Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2008 

 
Z zaprezentowanych danych wynika, iż przyrost naturalny w całym Powiecie Szy-

dłowieckim oraz w znacznej części jego jednostek administracyjnych jest ujemny i niższy 
od przeciętnego dla województwa mazowieckiego (0,13) i podregionu radomskiego (0,21). 
Najbardziej ujemne przyrosty zanotowano w gminie Chlewiska (-5,13) oraz w gminie Ja-
strząb (-1,17). Najkorzystniejsza sytuacja demograficzna w kontekście przyrostu naturalne-
go ma miejsce w gminie Szydłowiec (1,54) w szczególności w mieście Szydłowiec (2,79) – 
która przekłada się na zwiększenie liczebności  mieszkańców gminy i miasta odpowiednio  
o 30 i 34 osoby. W liczbach bezwzględnych wartości przyrostu naturalnego oznaczają, iż
w ciągu roku ubywało w całym Powiecie Szydłowieckim 11 mieszkańców – najwięcej  
w gminie Chlewiska (32 osoby) oraz w gminach Jastrząb i Orońsko (po 6 osób). 
 

3.3 Bezrobocie 
 

Zjawisko bezrobocia jest poważnym problemem społecznym. Wpływa ujemnie na 
postawy i zachowania osób bezpośrednio dotkniętych bezrobociem, a także członków ich 
rodzin. Za bezrobotną uznaje się osobę, która spełnia kryteria określone w art. 2 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
Nr 99, poz. 1001).  

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie można wnioskować
o spadku liczby bezrobocia ogółem i stabilnym udziale w strukturze bezrobocia długookre-
sowego. Na koniec pierwszego półrocza 2008 (30 czerwca) na zarejestrowanych 4 478 
osób bezrobotnych, aż 2 496, tj. 55,7% osób pozostaje bez prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych. Wskaźnik ten jest wysoki, podobnie jak liczba osób długotrwale bezrobotnych –  
1 774, tj. 39,6%. 

Dynamikę zjawiska bezrobocia na rynku pracy Powiatu Szydłowieckiego prezentują
tabela 3.5 i wykres 3.6. 
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Tabela 3.5 
Dynamika bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim w latach 2006-2008 

(stan na ostatni dzień półrocza) 
 

Rok/półrocze Bezrobotni ogółem 

2006 – I półrocze (30 czerwca) 5 783 

2006 – II półrocze (31 grudnia) 5 709 

2007 – I półrocze (30 czerwca) 5 032 

2007 – II półrocze (31 grudnia) 5 136 

2008 – I półrocze (30 czerwca) 4 478 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
 

Wykres 3.6 Dynamika bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
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W badanym okresie obserwowano systematyczny spadek wskaźnika bezrobocia  
w Powiecie Szydłowieckim. Odrzucając wpływ czynników o charakterze sezonowym, rok 
2008 jest kolejnym, kiedy bezrobocie spadło. Miała na to wpływ integracja Polski z Unią
Europejską, powiązana z nią koniunktura gospodarcza w Polce i przyrost produktu krajo-
wego brutto. 

Bardzo istotną kwestią dotyczącą zjawiska bezrobocia jest określenie jego struktury. 
Poniższe wykresy prezentują strukturę bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim na koniec 
pierwszego półrocza 2008 roku pod względem: 

− czasu pozostawania bez pracy w miesiącach,  
− wieku, 
− posiadanego wykształcenia oraz 
− posiadanego stażu pracy. 

Tabela 3.6 
Struktura bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim  
wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

Wyszczególnienie 2006 Ip 2006 IIp 2007 Ip 2007 IIp 2008 Ip 
do 1 298 275 330 267 301

od 1 do 3 440 623 376 609 389

od 3 do 6 568 738 509 715 507

od 6 do 12 1045 764 856 716 785

od 12 do 24 1074 998 853 811 722

Powyżej 24 2358 2311 2108 2021 1744

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
 
Wykres 3.7 Struktura bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim wg czasu pozostawa-
nia bez pracy w miesiącach 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
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Tabela 3.7 
Struktura bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim  

wg wieku w latach 

Wyszczególnienie 2006 Ip 2006 IIp 2007 Ip 2007 IIp 2008 Ip 

do 24 lat 1109 1086 870 917 763

25-34 lata 1738 1710 1459 1478 1335

35-44 lata 1298 1287 1158 1182 966

45-54 lata 1338 1322 1224 1241 1073

55-59 lat 258 258 267 264 278

60-64 lata 42 46 54 54 63

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
 

Wykres 3.8 Struktura bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim wg wieku w latach  
 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
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Tabela 3.8 
Struktura bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim  

wg posiadanego wykształcenia 

Wyszczególnienie 2006 Ip 2006 IIp 2007 Ip 2007 IIp 2008 Ip 

wyższe 212 249 205 221 177

policealne i średnie zawodowe 1207 1171 1064 1118 995

średnie ogólnokształcące 444 472 405 448 408

zasadnicze zawodowe 2400 2324 2030 2026 1765

gimnazjalne i poniżej 1520 1493 1328 1323 1133

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
 

Wykres 3.9 Struktura bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim wg posiadanego wy-
kształcenia  

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
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Tabela 3.9 
Struktura bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim  

wg stażu pracy bezrobotnego w latach 

Wyszczególnienie 2006 Ip 2006 IIp 2007 Ip 2007 IIp 2008 Ip 

bez stażu 1196 1177 1003 1045 915

do 1 roku 1019 1014 878 925 790

1-5 lat 994 963 841 876 802

5-10 lat 823 819 753 764 645

10-20 lat 1183 1174 1037 1022 875

20-30 lat 530 513 468 451 403

30 i więcej 38 49 52 53 48

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
 

Wykres 3.10 Struktura bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim wg stażu pracy bez-
robotnego w latach  

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
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W analizie poświęconej relacji pomiędzy zjawiskiem bezrobocia, a długością czasu 
pozostawania bez pracy wyraźnie uwidacznia się duży udział grupy osób pozostających bez 
pracy powyżej 2 lat. W grupie zarejestrowanych jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Szydłowcu stanowią oni aż około 40% populacji. Jeszcze mocniej zjawisko to wy-
stępuje wśród kobiet i osób mieszkających na wsi. Oczywiście należy wziąć poprawkę na 
niechęć rejestrowania się osób pozostających krótkookresowo bez pracy, co ma oczywisty 
wpływ na strukturę bezrobocia. Jednak problem długotrwałego bezrobocia powinien być
potraktowany bardzo poważnie. Skutkiem tak długiego pozostawania bez pracy jest najczę-
ściej trwałe wykluczenie zawodowe, a w konsekwencji również społeczne. W tym kontek-
ście konieczne są działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy ukierunkowane na 
tę właśnie grupę społeczną.

W strukturze dominują osoby w wieku pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, które stano-
wią blisko 1/3 wszystkich bezrobotnych. Ponieważ są to osoby o największym potencjale  
i w tej fazie rozwoju rodziny, kiedy motywacja do pracy jest największa – trudno zrozumieć
brak zainteresowania pracodawców osobami w tym wieku, czy też brak chęci tych osób do 
pracy – ewentualnie brak aktywizacji tej grupy przez Powiatowy Urząd Pracy. Warto rów-
nież zwrócić uwagę, iż łącznie wszystkie osoby zarejestrowane starsze niż 45 lat stanowią
znacznie ponad 1/3 populacji bezrobotnych. To bardzo poważny problem ponieważ
w zdecydowanej większości są to osoby, które stosunkowo trudno zaktywizować, są nie-
chętne uaktualnianiu swoich kwalifikacji zawodowych, a także z trudnością akceptują ela-
styczne formy zatrudnienia. To zjawisko nasila się szczególnie wśród bezrobotnych kobiet. 
Dużym problemem jest również bezrobocie osób młodych, poniżej 25 roku życia, które 
stanowiąc aż 17-20 % bezrobotnych. Ponieważ w zdecydowanej większości są to osoby po 
raz pierwszy wchodzące na rynek pracy, pozostawanie dłużej bez pracy może mieć w ich 
przypadku brzemienne skutki dla całej ścieżki kariery. Choć przez brak wyrobienia sobie 
podstawowych nawyków związanych z pracą.

Ze względu na wykształcenie zdecydowanie dominują osoby o wykształceniu zasad-
niczym zawodowym, które stanowią około 40% ogółu bezrobotnych. To bardzo istotna 
wskazówka dla instytucji prowadzących i odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe na 
poziomie zasadniczym i średnim. Brak dostosowania systemu kształcenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy może spowodować że szkoły z tej grupy będą „produkować” trwale 
bezrobotnych. To zjawisko jest szczególnie widoczne w okresie dużego zapotrzebowania 
na pracę osób o takim właśnie profilu wykształcenia – przy koniunkturze w budownictwie  
i pracach wykończeniowych. Trudne do zrozumienia jest aby w takiej sytuacji osoby z wy-
kształceniem zawodowym miały problem ze znalezieniem pracy – choć należy tu uwzględ-
nić fakt iż większość z nich charakteryzuje się bardzo niskim poziomem mobilności i nie 
poszukuje pracy poza miejsce zamieszkania – gdzie liczba ofert pracy jest bardzo ograni-
czona. 

W strukturze bezrobocia pod względem stażu pracy trudno jednoznacznie wskazać
dominującą grupę.

3.4 Zidentyfikowane problemy społeczne na terenie Powiatu 
Szydłowieckiego 
 
Z przeprowadzonej na terenie poszczególnych gmin ankiety wynika, że dla mieszkańców 
wszystkich gmin Powiatu Szydłowieckiego poważnym problemem jest bezrobocie oraz 
trudna sytuacja rodzin wielodzietnych i niepełnych. 
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Tabela 3.10 prezentuje ogólną charakterystykę stopnia występowania i poziomu 
dotkliwości poszczególnych problemów społecznych. Respondenci określali poszczególne 
problemy w skali od 1-6. Oznaczenia poszczególnych cyfr to:  

1. trudno powiedzieć,
2. problem nie występuje,  
3. bardzo mały problem, 
4. raczej mały problem,  
5. raczej duży problem,  
6. bardzo duży problem. 

 
Tabela 3.10 

Charakterystykę stopnia występowania i poziomu dotkliwości poszczególnych  
problemów społecznych w gminach Powiatu Szydłowieckiego  

(wyniki badań ankietowych) 
 

Ocena w poszczególnych gminach Wyszczególnienie 
problemów społecznych Szydłowiec Mirów Jastrząb Chlewiska Orońsko
Bezrobocie 6 6 6 6 6 
Problemy osób niepełno-
sprawnych  

5 1 5 5 4

Ubóstwo  6 5 6 5 6 
Trudna sytuacja rodzin nie-
pełnych wielodzietnych 

 
6 6 5 6 6

Bezdomność 1 2 2 1 3
Sieroctwo biologiczne  
i społeczne  

 
4 1 2 3 3

Trudna sytuacja osób star-
szych  

4 4 1 4 4

Trudna sytuacja  
mieszkaniowa  

5 4 1 4 4

Alkoholizm  5 5 3 5 5 
Narkomania  3 2 2 1 1 
Przemoc w rodzinie  4 4 3 4 1 
Problemy uchodźców  2 2 2 1 2 
Problemy osób opuszczają-
cych zakłady karne  

 
3 4 4 3 4

Problemy edukacyjne  4 3 2 3 4 
Zagrożenie bezpieczeństwa 
publicznego 

 
1 5 2 5 5

Źródło: Opracowanie własne 
 

Jak wynika z powyższego zestawienia, we wszystkich gminach Powiatu Szydłowiec-
kiego problemem sygnalizowanym jest bezrobocie. Respondenci zgodnie uznali, że jest to 
bardzo duży problem (ocena 6 w 6-cio stopniowej skali). Wiąże się z nim ubóstwo i trudna 
sytuacja rodzin wielodzietnych i niepełnych. Raczej dużym problemem dla większości są
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problemy osób niepełnosprawnych i alkoholizm. Za najmniejszy problem zgodnie uznano: 
narkomanię, bezdomność i problemy uchodźców. Postaramy się szczegółowo omówić
poszczególne problemy społeczne występujące  na terenie Powiatu Szydłowieckiego. 

Jako najbardziej dotkliwy problem wymieniano trudną sytuację rodzin wielodzietnych 
i niepełnych. Demografia za wielodzietną uważa rodzinę zapewniającą tak zwaną rozsze-
rzoną zastępowalność pokoleń – z czworgiem lub większą liczbą dzieci. Rodzina niepełna, 
to taka, w której z powodu śmierci partnera, bądź z powodu rozwodu, dzieci nie mają za-
pewnionej opieki obojga rodziców. Inny typ niepełnego układu rodzinnego wyznaczany 
jest przez urodzenia pozamałżeńskie. Funkcjonowanie tych rodzin obarczone jest wieloma 
stereotypami, a obraz ich realnych i faktycznych problemów ujawnia się poprzez osobiste 
doświadczenia osób zajmujących się udzielaniem pomocy. Szczegółowe informację na te-
mat problemów rodzin wielodzietnych i niepełnych zawiera tabela 3.11. 
 

Tabela 3.11 
Problemy rodzin wielodzietnych i niepełnych 

 
Ocena w poszczególnych gminach 

Nazwa problemu  
Szydłowiec Mirów Jastrząb Chlewiska Orońsko 

Trudności z podjęciem 
pracy spowodowane 
brakiem opieki nad 
dzieckiem 

1 1 5 1 1

Niskie dochody 6 6 6 6 6 

Problemy wychowawcze 4 4 4 3 4

Niski poziom kultury 5 4 3 3 5 

Niski poziom edukacji 5 4 1 1 5 

Niewydolność wycho-
wawcze 4 4 1 2 4

Źródło: Opracowanie własne 
 

Wszyscy respondenci zgodnie odpowiedzieli, że największym problemem rodzin wie-
lodzietnych i niepełnych są niskie dochody. Jako formy pomocy dla tych rodzin stosowane 
są zapomogi finansowe oraz pomoc rzeczowa, co oczywiście nie rozwiązuje problemu,  
a jedynie pozwala załagodzić jego skutki. Zadziwiający jest fakt, że pozostałe problemy 
dotyczące tej grupy, większość ankietowanych uznała za małe. Priorytetem dla władz sa-
morządowych powinny być działania zapobiegające narastaniu zjawisk patologicznych w 
środowisku rodzin wielodzietnych i niepełnych. Wskazane są takie formy pomocy, które 
nie tylko dawałyby tym rodzinom doraźne wsparcie, ale także uaktywniałyby je do samo-
dzielnego poszukiwania wyjścia z trudnej sytuacji.   

Osoba niepełnosprawna to taka, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwa-
le lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych. Osoby 
niepełnosprawne mają znaczące ograniczenie możliwości wykonywania podstawowych 
czynności życiowych, tj. samoobsługa, przemieszczanie się, czynności manualne, orientacja 
w otoczeniu, zdolności komunikowania się z innymi ludźmi oraz czynności związane  
z uczeniem się, wykonywaniem pracy, życiem rodzinnym czy prowadzeniem gospodarstwa 
domowego. Za niepełnosprawną w świetle polskiego prawa uznawana jest osoba, której 
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niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy 
orzekające (Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności) do jednego z trzech 
stopni niepełnosprawności albo o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy na pod-
stawie odrębnych przepisów (ZUS) , bądź o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 
roku życia.  

Sytuacja osób niepełnosprawnych jest bardzo trudna. Niepełnosprawni fizycznie ma-
ją olbrzymie trudności m.in.: ze swobodnym poruszaniem się (bariery architektoniczne  
w mieszkaniach   i w budynkach użyteczności publicznej, brak środków komunikacji), tzw. 
samoobsługą, dostępnością do fachowej opieki medycznej i rehabilitacji, niemożnością
edukacji na miarę swoich możliwości i predyspozycji. Bariery te nie tylko utrudniają ale 
wręcz uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w normalnym życiu. Oso-
by niepełnosprawne psychicznie postrzegane są zazwyczaj jako nieprzewidywalne, a co za 
tym idzie również niebezpieczne. Największym jednak problemem dla ludzi niepełno-
sprawnych są czynniki psychologiczne i społeczne – trudność w akceptacji samego siebie  
i swoich schorzeń oraz brak zrozumienia ze strony ludzi zdrowych. Szczegółowe informa-
cję na temat problemów osób niepełnosprawnych zawiera tabela 3.12. 
 

Tabela 3.12 
Problemy osób niepełnosprawnych 

Ocena w poszczególnych gminach 
Nazwa problemu  

Szydłowiec Mirów Jastrząb Chlewiska Orońsko 
Niedostateczny dostęp do
usług rehabilitacyjnych 4 2 6 6 5

Zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny 4 2 6 6 5

Bariery architektoniczne  5 2 6 4 5 

Bariery komunikacyjne  5 2 6 6 5 

Zatrudnienie  6 2 6 6 4 

Niskie dochody  5 4 5 3 4 

Niedoinformowanie  5 5 5 2 4 

Brak informacji  o ul- 
gach i uprawnieniach  

5 5 6 3 4

Niewystarczająca ilość 
usług opiekuńczych  5 4 6 2 5

Zbyt wysokie koszty le-
ków  6 6 6 6 5

Dostęp do orzecznictwa  2 4 6 3 5 

Dostęp do specjalistycz-
nych usług medycznych  5 4 5 6 5

Źródło: Opracowanie własne 
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Z powyższego zestawienia wynika, że w opinii wszystkich gmin największym pro-
blemem osób niepełnosprawnych są zbyt wysokie ceny lekarstw. W sytuacji,  kiedy ogrom-
na większość niepełnosprawnych utrzymuje się wyłącznie z rent lub zasiłków z pomocy 
społecznej, możliwości leczenia i rehabilitacji są bardzo ograniczone. Przyczyną takiego 
stanu mogą być również bariery komunikacyjne i utrudniony dostęp do specjalistycznych 
usług medycznych. Na terenie Powiatu Szydłowieckiego brak jest środków komunikacji 
publicznej, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Dużym problemem 
jest również niedostosowanie ciągów komunikacyjnych i bariery architektoniczne. Niewiele 
budynków użyteczności publicznej jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Dodatkowym problemem jest brak placówki szpitalnej na terenie Powiatu Szydło-
wieckiego. Funkcjonuje natomiast i ciągle się rozwija będący w strukturach Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,  Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, 
który w chwili obecnej dysponuje 40 miejscami dla osób czasowo wymagających opieki  
i pielęgnacji.  

Ocenę dostępu do usług medycznych na terenie poszczególnych gmin Powiatu Szy-
dłowieckiego prezentuje tabela 3.13. 

 
Tabela 3.13 

Ocenę dostępu do usług medycznych  
na terenie poszczególnych gmin Powiatu Szydłowieckiego 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Wśród przyczyn złej sytuacji najczęściej wymieniano brak lekarzy specjalistów, nie-
wystarczające wyposażenie w sprzęt medyczny i aparaturę diagnostyczną oraz  złą komuni-
kację i zbyt duże odległości do poradni specjalistycznych. Jednocześnie wszyscy respon-
denci podkreślali potrzebę zwiększenia roli profilaktyki oraz potrzebę wdrażania większej 
liczby programów profilaktycznych. 

 
Trzy spośród pięciu gmin uznało ubóstwo za bardzo duży problem społeczny, na-

tomiast 2 pozostałe problem ten określiło jako raczej duży. Ubóstwo to stan, kiedy jedno-

Ocena w poszczególnych gminach 
Nazwa problemu  

Szydłowiec Mirów Jastrząb Chlewiska Orońsko 
Podstawowa opieka 
zdrowotna  2 2 2 2 2

Usługi specjalistyczne    5 2 6 4 5 

Opieka szpitalna  3 2 6 3 4 

Usługi opiekuńczo lecz-
nicze  4 2 6 2 4

Opieka hospicyjna  2 2 6 5 4 

Opieka stomatologiczna 3 2 4 4 5

Badania diagnostyczne 3 2 6 4 5 

Profilaktyka  4 4 6 3 5 

Usługi rehabilitacyjne  3 2 6 3 5 
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stce czy grupie społecznej brakuje środków na zaspokojenie, uznawanych za niezbędne 
potrzeb. Za potrzeby podstawowe, poza wyżywieniem, uznaje się: ubranie, mieszkanie, 
ochrona zdrowia, wykształcenie. Ubóstwo jest obecnie jednym z poważniejszych powodów 
przyznawania pomocy przez gminy. Niestety zjawisko to staje się coraz bardziej widoczne, 
ze względu na pogłębiające się dysproporcję w społeczeństwie. Ubóstwo jest zjawiskiem 
niebezpiecznym, ponieważ może powodować m.in. trwałe urazy psychiczne i długotrwałe
skutki społeczne, np.: 

� utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z szans zdobycia wykształcenia  
i zachowania dobrego stanu zdrowia, 

� wzrost przestępczości (przestępstwa przeciw mieniu) i patologii społecznych (nar-
komania, bezdomność)

� zmniejszenie popytu na towary, chłonności rynku i zahamowania rozwoju gospo-
darczego. 

 
Jednym z najważniejszych skutków ubóstwa jest fakt jego samodzielnej reprodukcji – 

ubodzy rodzą dzieci skazane na pozostawanie w tej sferze. Dlatego też forma pomocy dla 
osób ubogich powinna z jednej strony zabezpieczać ich byt, a z drugiej motywować ich do 
podjęcia starań zmiany swego życia. Za główne przyczyny ubóstwa uważa się bezrobocie, 
alkoholizm, długotrwałą chorobę lub niezaradność życiową. Za osoby ubogie uważa się
osoby żyjące poniżej minimum socjalnego. Dotyczy to ponad 1200 rodzin z terenu Powiatu 
Szydłowieckiego. Najbardziej  z tego powodu cierpią dzieci. Część gmin stara się neutrali-
zować skutki ubóstwa poprzez zakładanie świetlic, w których prowadzone jest dożywianie. 
Dożywianie dzieci prowadzone jest również we wszystkich szkołach na terenie Powiatu 
Szydłowieckiego. Szkoda tylko, że nie we wszystkich szkołach są to gorące posiłki.  

 
Sieroctwo społeczne uznano za mały problem, chociaż z doświadczeń pracy Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie wynika zupełnie inny obraz. Sieroctwo jest sytuacją
społeczną i prawną, jak również stanem psychicznym dziecka pozbawionego rodziców na 
skutek śmierci (sieroctwo naturalne) lub na skutek rozbicia rodziny (sieroctwo społeczne). 
W obecnych czasach sieroctwo społeczne jest wynikiem, w większości przypadków, pato-
logii społecznych – sierotami są dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Czynnikami, 
które wpływają na powstawanie tzn. sieroctwa społecznego są m.in.: 

� przemoc,  
� nie poczuwanie się do odpowiedzialności za dzieci, 
� niewłaściwa atmosfera panująca w domu oraz konflikty rodzinne, 
� popełnianie błędów wychowawczych, 
� zła sytuacja rodziny: materialna mieszkaniowa, problemy społeczne – bezrobocie, 

ubóstwo, itp.,  
� brak związków uczuciowych między członkami rodziny, a szczególnie brakiem mi-

łości do dziecka. 
 

Rodzice tych dzieci żyją, lecz nie mogą, nie potrafią lub nie chcą wypełniać swoich 
obowiązków rodzicielskich. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że jest to problem niedo-
strzegany przez respondentów. Taka sytuacja jest dla nas jako powiatowych  pracowników 
socjalnych  bardzo niepokojąca. Niedostrzeganie problemu wcale nie oznacza, że go nie 
ma. Niekiedy sieroctwo społeczne dotyczy rodzin będących w dobrej sytuacji materialnej, 
nie będących podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej. Brak dostatecznej opieki  
i niewystarczające zainteresowanie ze strony dorosłych jest częstym powodem powstawania 
patologii wśród młodzieży.  
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Większość gmin - jako poważne problemy – wskazywała alkoholizm oraz przemoc  
w rodzinie, choć są to problemy w dużej mierze tajone i nie ujawniane w społeczeństwie. 
Rodziny z problemem alkoholowym to rodziny, w których choć jedna osoba zażywa alko-
hol w sposób, który przynosi szkodę pozostałym jej członkom. Osoba taka dostarcza swo-
im bliskim niepotrzebnych problemów życiowych, finansowych i emocjonalnych. W chwili 
obecnej najbardziej niepokojące są zjawiska związane z wzrastaniem liczby osób młodych, 
uzależnionych od alkoholu oraz stale postępującego obniżania się wieku inicjacji alkoholo-
wej.  

Ilość osób przygotowanych do rozwiązywania tego problemu, stosowanie progra-
mów profilaktycznych oraz liczba podmiotów działających na tym polu zasadniczo różni 
się na terenie miasta i gminy Szydłowiec i pozostałych gmin Powiatu Szydłowieckiego.  
W Szydłowcu działa grupa AA, AL-ANON, Poradnia Odwykowa, Klub Abstynenta i Sto-
warzyszenie Rodzin Wzajemnej Pomocy. Podobnych organizacji na terenie innych gmin 
nie ma. Problemami alkoholizmu i przemocy w rodzinie w  gminach zajmują się głównie 
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne Ośrodki Pomocy 
Społecznej i Policja. Chociaż w przeprowadzonej ankiecie problem przemocy w rodzinie 
został niedoceniony, uważamy, że jest to duży problem. Przemoc występująca w rodzinie 
jest jedną z najpoważniejszych dysfunkcji. Artykuł 207 §1 Kodeksu Karnego definiuje, iż:
„przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody”. Przemoc  
w rodzinie jest przestępstwem. Niestety zjawisko to stale wzrasta, jego główną przyczyną
jest nadużywanie alkoholu lub alkoholizm członka rodziny. Przemoc dotyka głównie kobie-
ty oraz dzieci. Przejawem okrucieństwa jest również tzw. „chłodna przemoc” niszcząca 
psychikę i poczucie wewnętrznej godności.  Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:  

� jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary, 

� siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest 
słabsza a sprawca silniejszy,  

� narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza pod-
stawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku 
itd.), 

� powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szko-
dy. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do sa-
moobrony. 

 
Ofiary przemocy bardzo rzadko zwierzają się ze swych problemów  

w swoim środowisku, dlatego pracownicy PCPR mogą mieć w tej sprawie lepsze rozezna-
nie niż pracownicy GOPS  i stąd też nieadekwatna ocena problemu w rozesłanej przez nas 
ankiecie.   
 

Przy powszechnym zjawisku występowania procesu starzenia się społeczeństwa, 
problem opieki nad osobami starszymi staje się coraz poważniejszy. Niekorzystnym zjawi-
skiem jest  liczba osób starszych, całkowicie samotnych. Osobom takim należy zagwaran-
tować dostępność do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych oraz intelektualnych  
i zdrowotnych. Ludzie starsi i samotni potrzebują szczególnego rodzaju wsparcia. W intere-
sie społecznym jest jak najdłuższe utrzymanie ich we własnym środowisku. Należy podej-
mować działania, które ułatwią im życie, a także wydłużają okres ich samodzielności spo-
łecznej.  W sytuacji, gdy osobie nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych przysługuje jej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dla 
skorzystania z tego prawa konieczne jest zaistnienie dodatkowo dwóch bezwzględnych 
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przesłanek. Po pierwsze osoba musi wymagać całodobowej opieki, po drugie nie może ona 
samodzielnie funkcjonować w danym środowisku. W zasadzie przesłanki te wzajemnie się
przenikają i w praktyce  trudno jest je wyodrębnić. W cytowanej wcześniej ustawie o pomo-
cy społecznej  jasno określono przyczyny konieczności sprawowania całodobowej opieki. 
Zalicza się do nich wiek, chorobę lub niepełnosprawność. W zasadzie ustawa zawiera swo-
istą rejonizację, polegającą na konieczności umieszczania w domach pomocy społecznej 
zlokalizowanych w miejscowości najbliżej położonej od miejsca zamieszkania tej osoby, 
jednak w praktyce nie jest to realizowane na naszym terenie. Osoby niezdolne do samo-
dzielnej egzystencji i  wymagające  wzmożonej opieki medycznej kierowane są przez staro-
stę do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego. Pobyt w tego typu zakładzie jest ograniczony 
czasowo i wynosi od trzech do sześciu miesięcy. Do zakładów pielęgnacyjno – opiekuń-
czych powinny trafiać osoby, które rokują nadzieje na powrót do środowiska i zdolność do 
samodzielnej egzystencji. Szczegółowe informacje na temat istoty problemów starości za-
wiera tabela 3.14. 

 
Tabela 3.14 

Problemy osób starszych 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Jak wynika z przedstawionej tabeli największe problemy osób starszych to samotność, nie-
wystarczająca liczba domów dziennego pobytu i klubów seniora, zbyt drogie leki oraz trud-
ności w dostępie do usług rehabilitacyjnych. Z naszych doświadczeń wynika, że problemem 
jest także dostęp do usług w domach pomocy społecznej. Obecnie obowiązujące przepisy 
prawne dotyczące zasad finansowania pobytu w domach pomocy społecznej w znacznym 
stopniu ograniczają dostępność do tych placówek  osobom potrzebującym.  
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w trakcie prac nad  niniejszą Strategią wpro-
wadziła zmiany w  zakresie zadań własnych powiatu i gminy. Dotychczas pomoc osobom 
mającym trudności z przystosowaniem się, po opuszczeniu zakładów karnych było zada-
niem powiatu, a obecnie jest zadaniem własnym gminy. Ogólnie problemy osób opuszcza-
jących zakłady karne gminy określiły jako małe, bądź bardzo małe w związku z tym, że

Ocena w poszczególnych gminach Nazwa problemu  Szydłowiec Mirów Jastrząb Chlewiska Orońsko 
Samotność 5 6 4 5 4 
Złe warunki mieszka-
niowe  3 4 4 3 4

Brak wsparcia ze strony 
rodziny, sąsiadów  5 4 1 4 3

Złe warunki materialne  3 4 4 4 4 
Trudności w dostępie do 
placówek opieki zdro-
wotnej  

 
2 4 4 4 4

Bezradność życiowa  
osób starszych  5 4 3 3 3

Niewystarczająca liczba 
domów dziennego poby-
tu i klubów seniora 

 
3 4 6 6 5

Zbyt drogie lekarstwa  6 6 6 6 6 
Trudności w dostępie do 
usług rehabilitacyjnych  4 6 5 6 4



Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – Powiat Szydłowiecki 

Rozdział 3. Aktualna Sytuacja Społeczna Powiatu Szydłowieckiego 
57

dotyczy to małej populacji osób. Osoby opuszczające zakłady karne mają zazwyczaj 
ogromne trudności  z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie – są dyskryminowa-
ne, często rozpadły się ich wcześniejsze związki rodzinne, nie mogą znaleźć pracy,  dachu 
nad głową. Ponowne włączenie do społeczeństwa jest koniecznym etapem ich resocjaliza-
cji, dlatego też osoby takie często korzystają z pomocy społecznej. Szczegółowe informacje 
odnośnie konkretnych problemów dotyczących tej grupy ludzi zawiera tabela 3.15. 
 

Tabela 3.15 
Problemy osób opuszczających zakłady karne 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Jak już wcześniej wspomniano największym problemem jest znalezienie zatrudnienia. 
Praca jest bardzo ważnym elementem resocjalizacji. Podobnie jak  w przypadku osób uza-
leżnionych, praca uważana jest za  najskuteczniejszą metodę prowadzącą do usamodziel-
nienia i readaptacji społecznej. Brak odpowiednich programów pracy z osobami opuszcza-
jącymi zakłady karne powoduje powrót do środowiska kryminogennego i związane z tym 
zjawisko recydywy. W związku z powyższym, mimo niskiej częstotliwości występowania, 
pracownicy PCPR uznają problemy osób opuszczających zakłady karne za duży problem. 
 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że problem bezdomności, uchodźctwa i narko-
manii praktycznie nie występuje na naszym terenie. Osobą bezdomną w polskim porządku 
prawnym (art. 6 pkt.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest osoba 
nie zamieszkująca w lokalu mieszkaniowym w rozumieniu przepisów o ochronie lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie Gminy  i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba nie zamieszkująca  
w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwo-
ści zamieszkania. Bezdomność spowodowana może być:

� czynnikami społecznymi – m.in. zaburzonym procesem usamodzielniania się wy-
chowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

� czynnikami związanymi z patologiami i chorobami; bezdomności sprzyjają m.in. al-
koholizm, narkomania, przestępczość, rozpad rodziny, odrzucenie i brak opieki ze 
strony najbliższych 

Ocena w poszczególnych gminach 
Nazwa problemu  

Szydłowiec Mirów Jastrząb Chlewiska Orońsko 

Trudności z zatrudnie-
niem  6 6 6 6 6

Alkoholizm 6 5 1 5 4 

Narkomania  1 1 2 1 1 

Przemoc w rodzinie  4 3 2 6 1 

Trudna sytuacja miesz-
kaniowa  5 5 2 5 4

Bezdomność 1 2 2 2 1 

Powrót do środowiska 
kryminogennego 5 5 3 6 1
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� czynnikami natury psychologicznej – świadomy wybór sposobu życia i odmiennego 
systemu wartości; 

� czynnikami natury prawnej – bezradność osób wobec niepowodzeń związanych  
z ich życiem. 
 

W myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej bezdomnemu należy
się tymczasowe miejsce noclegowe, odzież i posiłek, a w niektórych przypadkach również
zasiłek i inne formy pomocy. Osoby bezdomne często w sposób automatyczny zostają
wyrzucone poza margines społeczeństwa, co bardzo utrudnia im powrót do normalnego 
życia. Bezdomność jest w chwili obecnej jednym z groźniejszych zjawisk patologii społecz-
nej, ponieważ jego skala systematycznie rośnie.  
 

Status uchodźcy otrzymują osoby, które opuściły swój kraj zazwyczaj  
z przyczyn politycznych. W Polsce osoby te mają poważne problemy związane głównie  
z bezrobociem, ubóstwem czy brakiem zaufania i akceptacji (zwłaszcza  
w małych społecznościach). Pomoc, udzielana jest przez starostę na podstawie wniosku 
złożonego przez uchodźcę. Jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, 
uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a uchodźcą, w którym  
w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy i jego rodziny, określona jest 
wysokość, zakres i forma pomocy. Środki na realizację indywidualnego  programu  inte-
gracji przekazuje wojewoda. Uchodźcy i imigranci nie osiedlili się dotąd na naszym terenie, 
w związku czym ten problem nie dotyczy Powiatu Szydłowieckiego. 

 
Innym, równie dolegliwym problemem społecznym jest narkomania. Niestety, coraz 

częstsze są sygnały o pojawianiu się tego problemu na naszym terenie. Brak jest danych 
liczbowych dotyczących liczby narkomanów i skali zjawiska na terenie Powiatu Szydło-
wieckiego. Pojęcie narkomanii ma szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nałogowe uży-
wanie narkotyków, ale posługiwanie się wszelkimi środkami wywołującymi euforię. Jest to 
najcięższa postać toksykomanii oddziałująca na układ nerwowy i psychikę człowieka. Na-
łóg ten prowadzi do zaburzeń osobowości, zaniku uczuć wyższych i zmian w narządach – 
zwłaszcza w układzie nerwowym. Najczęstszymi przyczynami sięgania po narkotyki, 
zwłaszcza przez dzieci i młodzież są:

� trudne sytuacje życiowe,  
� poszukiwanie ucieczki od problemów życia codziennego,  
� bezradność życiowa,  
� wpływ grupy rówieśniczej,  
� ciekawość,
� ukształtowanie w toku wychowania pewnych szczególnych cech osobowości, 

określanych jako skłonność do nałogów.  
 

Narkomania jest  problemem  wstydliwym i często tajonym zarówno przez instytucje 
jak również przez rodziny osób uzależnionych.  Jednak na razie nie jest to jeszcze zjawisko 
powszechne. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby taki stan rzeczy utrzy-
mać jak najdłużej. Niebagatelną rolę w zwalczaniu narkomanii odgrywa edukacja, która 
uświadamia zagrożenie, a przede wszystkim kształtuje właściwe postawy. Niezbędne są
szkolenia dla osób stykających się z tym problemem i programy profilaktyczne kierowane 
szczególnie do dzieci i młodzieży.  

Zadaniem polityki społecznej jest m.in. tworzenie warunków równego dostępu dzieci 
i młodzieży do instytucji oświatowych i kulturalnych bez względu na miejsce zamieszkania, 
pochodzenie społeczne, stan zdrowia czy status społeczny rodzin z których się wywodzą.
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Jednym z ważniejszych problemów młodzieży jest brak perspektyw, co do życia i pracy na 
terenie rodzinnej miejscowości, gminy czy najbliższego jej sąsiedztwa. Dostosowanie sys-
temu oświaty do potrzeb rynku pracy jest jednym z ważniejszych zadań. Istotnym proble-
mem jest  utrudniony dostęp do placówek kulturalnych ( takich jak teatry, muzea, galerie 
sztuki), klubów, obiektów sportowych otwartych dla młodzieży. Młodzież często boryka 
się również z brakiem środków na kształcenie i dokształcanie oraz na pomoce naukowe, co 
może mieć wpływ na jej start życiowy.  

Respondenci ankiety uważają problemy edukacyjne za małe. W każdej gminie funk-
cjonuje sieć szkół podstawowych i przynajmniej 2 gimnazja. Niepokojącym jest brak pla-
cówek wychowania przedszkolnego. Na terenie miasta Szydłowca funkcjonują tylko 2 
przedszkola. Także gmina Chlewiska, jako jedyna, utrzymuje 1 tego typu placówkę. Istotną
rolę, oprócz placówek oświatowych, do spełnienia w procesie edukacji dzieci i młodzieży
mają instytucje wspierające proces kształcenia i prowadzące zajęcia pozaszkolne. Jedynie na 
terenie Szydłowca i Chlewisk działają Ośrodki Kultury. Na terenie każdej gminy działa sieć
bibliotek i punktów filialnych. Istotną barierą w dostępie dzieci i młodzieży do instytucji 
kultury jest sfera ekonomiczna. Wysoki koszt biletów na przedstawienia teatralne, seanse 
filmowe, wystawy i inne tego typu imprezy artystyczne i sportowe ogranicza w sposób 
istotny udział uczniów, szczególnie, że do tych kosztów dochodzą jeszcze koszty przejaz-
dów. Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej całych grup i warstw społecznych narzuciło
konieczność zmian w strukturze wydatków gospodarstw domowych. Zdecydowaną prze-
wagę w budżecie przeciętnego gospodarstwa zajmują wydatki na dobra i usługi niezbędne 
do zapewnienia bytu. W  większej części naszego społeczeństwa kształtuje się zjawisko 
spędzania czasu wolnego w domu. Zazwyczaj czas ten jest wykorzystywany   w sposób 
bierny – nie zapewniający rozwoju fizycznego i intelektualnego oraz nie regenerujący sił
witalnych. Znacznym problemem podkreślanym przez wszystkich ankietowanych jest brak 
dostatecznej oferty zajęć pozalekcyjnych. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się
trudności finansowe samorządów.  
 

W większości gmin zagrożenie bezpieczeństwa publicznego uznano za duży problem. 
Za przyczynę takiego stanu rzeczy podawano mało skuteczne działania policji w związku  
z likwidacją posterunków, słabym wyposażeniem i niewystarczającą liczbą patroli. Również
jako przyczynę zachowań przestępczych wśród dorosłych  wskazywano bezrobocie i trud-
ności finansowe, a brak rozrywek i alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród 
dzieci i młodzieży. 
 

3.5 Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej 
 

Na terenie Powiatu  Szydłowieckiego z roku na rok rośnie liczba rodzin, które z róż-
nych przyczyn, potrzebują pomocy ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej. Znacznym 
problemem jest brak możliwości zatrudnienia w regionie. Sytuacja ta powoduje, że wiele 
rodzin znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza rodziny wielodzietne. Coraz 
liczniejszą grupę wśród świadczeniobiorców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, zmu-
szone do korzystania z pomocy ze względu na całkowity brak lub zbyt małe dochody  
z pracy. Ponadto z powodu zbyt niskich dochodów coraz liczniejszą grupę stanowią rodzi-
ny wielodzietne oraz rodziny niepełne z małymi dziećmi. Ośrodki Pomocy Społecznej za-
uważają także wpływ nadużywania alkoholu na sytuację społeczną rodzin oraz wzrost zja-
wisk patologicznych nim spowodowanych (m.in.: zaniedbania w wychowaniu, występowa-
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nie przemocy). Sytuacja osób niepełnosprawnych, starych i przewlekle chorych także wy-
maga poprawy.  

Niektóre problemy są względnie łatwe do rozwiązania np. poprzez aktywizację lokal-
nej społeczności, inne mogą przerastać możliwości finansowe i organizacyjne gmin. Dlate-
go też dobra współpraca międzygminna w Powiecie Szydłowieckim powinna wpłynąć na 
poprawę sytuacji społecznej. Świadczenie profesjonalnej pomocy społecznej, poza ko-
niecznością stałego szkolenia, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników 
socjalnych powinno zmierzać do sukcesywnego zmniejszania ilości osób zmuszonych do 
korzystania z pomocy. Zadanie to powinno stać się jednym z priorytetów działań Ośrod-
ków Pomocy Społecznej.   

Wszelkie działania, zarówno organizacyjne jak i inwestycyjne, podejmowane przez 
władze samorządowe oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Szydło-
wieckiego powinny wpłynąć na poprawę standardu życia mieszkańców. 

 


