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Materiały wypracowane przez uczestników 
na II Zamojskim Powiatowym Warsztacie:  

Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej 

pt.: Diagnoza Czterech Zasad Ożywienia  
Społeczno – Gospodarczego Miasta Zamość 

 

 

w dniu 6 października 2011 roku 

w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Lublinie – Delegatura w Zamościu,  

ul. Partyzantów 3,  22-400 Zamość 

 
w ramach projektu „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: 

biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”  

nr POKL.07.02.02-06-095/09 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Organizatorzy warsztatu:  

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie  
– Wnioskodawca  

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu – Partner 

 
Patronat i współorganizacja:  

Prezydent Miasta Zamość  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 

Specjalistki i Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej  
– uczestnicy projektu 
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Uczestnicy warsztatu, którzy w dniu 6 października 2011 roku wypracowali materiały  

dotyczące diagnozy czterech zasad ożywienia społeczno – gospodarczego: 

 

Anna Bałdyga  

Bożena Orzechowska  

Eliza Todorczuk  

Halina Dziwura  

Jadwiga Drabik  

Jan Orski 

Joanna Pietraś  

Leszek Łuczka  

 

Małgorzata Fiedur  

Marcin Gwozda  

Marek Przyczyna  

Mariusz Urban  

Monika Koziołek  

Piotr Dołba  

Piotr Głowienka  

Wanda Sędłak 
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Materiały wypracowane przez grupę 1  

Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, przedsiębiorstw społecznych, 

podmiotów ekonomii społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych 

 

Problemy w tym zakresie: Zasoby własne, co mamy w tym zakresie 

 Bezrobocie 

 Ograniczona możliwość awansu- stąd wyjazdy za 
pracą 

 Bierność i niska przedsiębiorczość 

 Niska świadomość (praw obywatelskich) 

 Niskie poczucie wartości  

 Mentalność „Polski B” 

 Brak tanich mieszkań 

 Mało tanich miejsc  hotelowych 

 Uboga oferta turystyczna 

 Zakupy poza terenem 

 Trudności dojazdowe i transportowe 

 Brak turystyki wczasowej 

 Powiatowy Urząd Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, 
Kluby Integracji Społecznej, Stowarzyszenia, 
Fundacje, Organizacje pozarządowe 

 Kształcenie ustawiczne (studia, szkoły, kursy) 

 Promocja postaw przedsiębiorczych 

 Organizacje pozarządowe - bezpłatne porady 
prawne 

 Powstają małe ilości tanich mieszkań - TBS 

 Rewitalizacja starówki 

 Akcje promocyjne 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 
propozycje rozwiązań do wykorzystania przez 

mieszkańców w tym zakresie 

 Utworzenie produktu turystycznego 

 Wzmocnienie organizacji pozarządowych 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Utworzenie instytucji około biznesowych 
(inkubatory, anioły biznesu, kluby biznesowe) 

 Promocja 

 Lobbing 

 Kształcenie podstaw przedsiębiorczości 

  Ośrodki wsparcia organizacji pozarządowych 

 Ośrodki wsparcia przedsiębiorczości 

 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 Inkubator 

 „Świeża krew z zewnątrz” 

 Produkt turystyczny i przygotowanie ludzi do obsługi 
turystyki 

 Liderzy 
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Materiały wypracowane przez grupę 2  

Wsparcie istniejących firm, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii 
społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych 

 

Problemy w tym zakresie Zasoby własne, co mamy w tym zakresie 

  Wysokie koszty funkcjonowania firm 

 Zmniejszenie Funduszu Pracy na aktywne formy 
przeciwdziałaniu bezrobociu (brak staży, dotacji) 

 Brak lobbingu 

 Nierówne szanse w pozyskiwaniu zleceń dla 
podmiotów ekonomii społecznej 

 Brak bazy dla organizacji pozarządowych 

 Forum organizacji pozarządowych 

 Stefa ekonomiczna 

 Umowy z państwami partnerskimi 

 Współpraca na linii samorząd-jednostki 
samorządowe-organizacje pozarządowe 

 Prężnie działające instytucje kultury 

 Dostateczna baza noclegowa 

Potrzeby w tym zakresie Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 
propozycje rozwiązań do wykorzystania przez 

mieszkańców w tym zakresie 

 Lokalny program ulg: preferencji dla firm (podatek 
od nieruchomości) 

 Stworzenie bazy dla organizacji (preferencje 
cenowe wynajmu i korzystania z infrastruktury 
pomocniczej) 

 Wspólne miejsca spotkań dla organizacji 
pozarządowych 

 Objęcie patronatu miasta nad lokalną organizacją 
przedsiębiorców (potrzeba stworzenia takiej 
organizacji) 

 Baza noclegowa o niższym standardzie (* *)< 

 Obniżenie podatków w początkowym okresie 
funkcjonowania firm 

 Utworzenie ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 Utworzenie organizacji zrzeszającej 
przedsiębiorców i objęcie tej organizacji  patronatem  
miasta  

 Zlecanie zadań lokalnym przedsiębiorcom 
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Materiały wypracowane przez grupę 3  

Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, przedsiębiorstw 
społecznych, podmiotów ekonomii społecznej,  instytucji i organizacji pozarządowych 

 

Problemy w tym zakresie Zasoby własne, co mamy w tym zakresie 

 Brak kadry do tego przygotowanej 

 Uwarunkowania biurokratyczne 

 Uzbrojenie terenu (infrastruktura) 

 Brak kapitału i trudności w dostępie do finansowania 
(niska zdolność kredytowa) 

 Wysokie koszty początkowe 

 Brak integracji środowisk lokalnych (środowisk 
przedsiębiorców) 

 Ochrona środowiska (nowa technologia) 

 Podstrefa ekonomiczna 

 Bliskość granicy 

 Banki 

 Możliwość wspierania z Funduszu Pracy 

 Istnienie infrastruktury drogowej i kolejowej 

 Warunki lokalowe 

 Programy unijne 

 Zasoby naturalne dla rozwoju rolnictwa i turystyki 

 Zamość jako miasto historyczne (światowa lista 
zabytków UNESCO) 

Potrzeby w tym zakresie Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 
propozycje rozwiązań do wykorzystania przez 

mieszkańców w tym zakresie 

 Edukacja, szkolenia 

 Doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu 

 Wsparcie ze strony instytucji samorządowych 

 Zintegrowanie działań różnych instytucji 
działających w ramach tworzenia nowych 
podmiotów gospodarczych  

 Promowanie podmiotów nowopowstałych (Internet, 
prasa, telewizja lokalna) 

 Promocja regionu 

 Tworzenie imprez, spotkań integracyjnych dla osób 
starszych 

 Stowarzyszenia biznesowe 

 Programy lokalne (wspierające rozwój biznesu, 
preferencyjne kredyty, obniżenie podatków dla 
rozpoczynających działalność) 

 Inkubatory przedsiębiorczości organizacji 
pozarządowych. 

 Pełne wykorzystanie pracy więźniów 

 Centrum Biznesowe (miejsce-pokój spotkań 
biznesowych) 

 Lokalny Fundusz Poręczeń i Pożyczek 

 Produkt lokalny (konkurs na produkt regionalny) 

 Rozwój rzemiosła rękodzieła 

 Hostel, bursa w czasie ferii  
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Materiały wypracowane przez grupę 4 

Przyciąganie z zewnątrz firm, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii 
społecznej,  instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu 

 

Problemy w tym zakresie Zasoby własne, co mamy w tym zakresie 

 Brak zdolności kredytowych, zabezpieczeń 
finansowych 

 Skomplikowane procedury 

 Słabe łącza internetowe, raczkujący Hot spot 

 Mało żłobków, przedszkoli (brak pomocy rodziców) 

 Słaba komunikacja miejska 

 Krótki czas otwarcia lokalnych sklepów i firm 

 Słaba polityka ekologiczna 

 Słaba integracja miasta (centrum i peryferie) 

 Mało przedsiębiorstw produkcyjnych, rękodzieło 

 Działalność gospodarcza dofinansowywana ze 
środków publicznych 

 Szkoły wyższe, placówki dydaktyczne 

 Placówki służby zdrowia (NFZ, i prywatne) 

 Sieć handlowa 

 Historia i potencjał wielokulturowy 

 Pogranicze, tereny transgraniczne 

 Obiekty sportowe 

 Jedna z 3 w regionie restauracji wegetariańskich i 
bezglutenowych 

 Legendarne puby i restauracje w Polsce 

 Sławne osoby z Zamościa w funkcji: „ marki” 

 Ludzie, którzy działają w organizacjach 
zewnętrznych z pieniędzmi 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 
propozycje rozwiązań do wykorzystania przez 

mieszkańców w tym zakresie 

 Rozbudowa sieci żłobków, przedszkoli i Klubów 
Malucha 

 Dom Pomocy Społecznej 

 Usprawnienie, udogodnienie polityki i świadomości 
ekologicznej 

 Integracja mieszkańców 

 Udogodnienia systemowe, finansowe (pożyczki, 
procedury kredytowe) 

 Rozbudowanie, zróżnicowanie bazy noclegowej 

 Stworzenie przyjaznej infrastruktury dla turystów z 
dziećmi (place zabaw, bawialnie) 

  Dofinansowania UE, pozyskiwanie środków 

 Zatrzymanie absolwentów uczelni technicznych 

 Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami i 
otwarte debaty publiczne 

 Wykorzystywanie obiektów historycznych 

 Skorzystanie z rewitalizacji w celu stworzenia 
miasta przyjaznego dla rowerzystów, wózkowiczów 
(bez barier) 

 Muzeum promujące historię Zamościa 

 dopuszczenie do dyskursu organizacji niezależnych 

 Wypromowanie produktów lokalnych w sieciowych 
centrach handlowych 

 Ekologia, alternatywne źródła energii powszechnie 
dostępne i „modne” 

 


