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Materiały wypracowane przez uczestników 
na I Janowskim Powiatowym Warsztacie:  

Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społ ecznej 

pt.: Diagnoza składników środowiska społeczno  
– gospodarczego Powiatu Janowskiego 

 

w dniu 5 wrze śnia 2011 roku 
w sali konferencyjnej Janowskiego O środka Kultury,  

ul. Jana Pawła II 3,  23-300 Janów Lubelski 
 
 

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 warsztatów:  

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie  
- Wnioskodawca   

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamo ściu - Partner 
 

Patronat i współorganizacja: 

Starosta Janowski 

Dyrektor Powiatowego Urz ędu Pracy w Janowie Lubelskim 

Specjalistki i Specjali ści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej  
– uczestnicy projektu 
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Uczestnicy warsztatów, którzy w dniu 5 wrze śnia 2011 roku  

wypracowali materiały dotycz ące diagnozy społeczno – gospodarczej: 

 

Adam Paprocki 

Anna Jaworska 

Anna Majdanik 

Anna Małek  

Antoni Sydor 

Artur Pizoń 

Bożena Czajkowska 

Damian Kulpa 

Daniela Flis 

Elżbieta Pezda – Chmiel 

Ewa Misztal 

Grażyna Matysiak 

Grzegorz Kwiecień 

Jan Portka 

 

Krystyna Zyśko 

Krzysztof Tracz 

Lidia Tryka 

Małgorzata Bańka 

Marcin Bieńko 

Marcin Pietrzyk 

Maria Helis 

Maria Jeremiejew  

Michał Stępień  

Monika Oszust 

Tomasz Figura 

Wiesław Kiszka 

Zbigniew Pyrak 
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Materiały wypracowane przez grup ę 1  

DOSTĘP DO KAPITAŁU FIRM, PRZEDSI ĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, PODMIOTÓW 
EKONOMII SPOŁECZNEJ, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH Z POWIATU 

 

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

− w bankach jest zbyt wysokie oprocentowanie 
kredytów 

− jest zbyt wiele zabezpieczeń, tj. zastaw, hipoteka, 
poręczyciele, biznesplan 

− zbyt wysokie koszty manipulacyjne, tj. prowizje, 
prowadzenie konta, przelewy 

− brak dostatecznej wiedzy na temat możliwości 
uzyskania środków unijnych 

− przy staraniach o dofinansowanie napotykamy 
utrudnienia w postaci:  biurokracji, dezinformacji, 
niekompetencji urzędników  

− na lokalnym rynku finansowym działają banki: PKO, 
BP, PKO S.A., Powiatowy Bank Spółdzielczy, Kredyt 
Bank, BGŻ, SKOK 

− kapitał uzyskać możemy w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Fundacji, itp.  

− posiadamy własne oszczędności 

− posiadamy własny majątek w postaci nieruchomości 
(ziemia, dom, budynki gospodarcze) oraz 
ruchomości (sprzęt, maszyny, pojazdy) 

− naszymi zasobami są: doświadczenie, praktyka, 
kwalifikacje, znajomość rynku, sieć znajomych, 
pomysł, projekt przedsięwzięcia  

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, 

nasze propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− należy negocjować oprocentowania kredytów 

− ograniczyć ilość zabezpieczeń 

− zmniejszyć koszty manipulacyjne 

− promować informacje na temat sposobów i 
możliwości dofinansowania 

− należy eliminować utrudnienia najczęściej 
napotykane przy staraniach o środki unijne 

− należy podnosić kwalifikacje poprzez kursy, 
szkolenia 

− trzeba tworzyć partnerstwa, stowarzyszenia oraz 
zrzeszać się 

− należy badać rynek aby wyjść naprzeciw potrzebom 
otoczenia 
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Materiały wypracowane przez grup ę 2  

ŚRODOWISKO GOSPODARCZE I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, PODMIOTÓW 
EKONOMII SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKO INSTYTUCJI LOKALNYCH I III SEKTORA  

 

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

− wydawanie pozwoleń (SANEPID , inspekcja 
pożarowa, koncesja na sprzedaż alkoholu, nadzór 
budowlany, itp.) 

− brak aktualnego programu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

− nadmierna biurokracja, długie procedury  

− trudności z dostępem do kapitału 

− Wysokie koszty pracy (ZUS, wynagrodzenia, 
podatki, badania lekarskie, szkolenia BHP) 

− deficyt w doradztwie dla mikroprzedsiębiorstw        
(biznesplan, doradztwo podatkowe)  

− wykorzystywanie nieruchomości samorządu 
lokalnego 

− Lubelska Fundacja Rozwoju 

− Urząd Pracy (doradztwo, dotacje, szkolenia) 

− banki (kredyty, pożyczki) 

− podstrefa ekonomiczna 

− program ulg dla przedsiębiorców 

− punkt obsługi inwestorów 

− pomysły, KNOW-HOW, kwalifikacje, ruchomości 
i nieruchomości, kapitał pieniężny, uprawnienia, 
predyspozycje 

Potrzeby w tym zakresie Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 
propozycje rozwi ązań do wykorzystania 

przez mieszka ńców powiatu 

− szczera chęć pomocy ze strony urzędników 
i instytucji 

− uchwalenie aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

− zmiana systemu edukacji w Polsce 

− wprowadzenie do systemu edukacji spotkań, 
szkoleń z udziałem inwestorów i przedsiębiorców 

− niżej oprocentowane kredyty i pożyczki na 
rozpoczęcie i rozwój przedsiębiorstw 

− ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osoby bez 
doświadczenia zawodowego 

− utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie 
powiatu 

− forum małych i średnich przedsiębiorców 

− więcej spotkań dla przedsiębiorców 

− korzystanie ze szkoleń, dotacji 

− tworzenie petycji przez mieszkańców 

− udział przedsiębiorców we współpracy 
z samorządami 

− organizowanie formularza w formie elektronicznej 
na stronie internetowej powiatu janowskiego 
(zgłaszanie uwag i propozycji) 
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Materiały wypracowane przez grup ę 3  

INFRASTRULKTURA FIRM, PRZEDSI ĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, PODMIOTÓW 
EKONOMII SPOŁECZNEJ, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZAR ZĄDOWYCH 

Z POWIATU 
 

Problemy w tym zakresie Zasoby własne, co mamy w tym zakresie 
− brak kolei lokalnej, regionalnej 
− niezadowalający stan dróg powiatowych 
− brak obwodnicy: Janów, Modliborzyce 
− sieć wodociągowa ok. 50% 
− sieć kanalizacyjna tylko Janów, Modliborzyce 
− częściowo wykonana gazyfikacja 
− „białe plamy” w telekomunikacji (bezpłatny Internet 

tylko w Janowie) 
− trudności w uzyskaniu dostępu do stopnia mocy 

elektrycznej 
− zbyt długi okres oczekiwania na pozwolenie 

budowlane 
− niedostateczne oświetlenie ulic 
− wysypiska - zakłady unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych 
− brak ciepłowni 
− brak spółdzielni socjalnych  
− brak wyższych uczelni 
− niedostateczna sieć placówek zdrowotnych 
− brak mieszkań komunalnych i socjalnych 
− brak posterunków policji w 4 gminach (Potok, 

Batorz, Chrzanów, Dzwola) 
− brak hali sportowej i boisk „Orlik” 

− strefa inwestycyjna „Borownica” (uzbrojona) 
− zasoby turystyczne (ciekawe miejsca historyczne, 

leśne, zbiornik wodny) 
− rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
− tradycja, kultura regionalna, historia 
− kapitał ludzki wykształcony, doświadczony 
− niewykorzystana siła robocza - 15% 
− lokalna grupa działania „leśny krąg” 
− ZOOM natury, wyciągi narciarskie 
− trasy rowerowe, konne, narciarskie 
− baza noclegowa 
− firmy prowadzące turystykę aktywną 
− niewykorzystany potencjał firm przemysłowych 

 

Potrzeby w tym zakresie Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 
propozycje rozwi ązań do wykorzystania 

przez mieszka ńców powiatu 
− pozyskanie statusu miasta uzdrowiska 
− pozyskanie inwestorów do strefy 
− powołanie instytucji inwestycji kapitałowej 
− potrzeba rozwoju agroturystyki- stwarzanie systemu 
− punkty sprzedaży produktu lokalnego 
− wspólne działania i promocja 
− uzupełnienie usług dla przedsiębiorców 
− wspólne projekty partnerskie 
− pozyskanie środków na wspólne przedsięwzięcia 

ekonomiczne dla mieszkańców wykluczonych 
społecznie 

− wiedza z zakresu przedsiębiorczości  

− tworzenie spółdzielni socjalnych 
− tworzenie przedsiębiorstw ekonomii społecznej 

(Centrum Integracji Społecznej) 
− pokoje do wynajęcia - źródło 
− partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej 
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Materiały wypracowane przez grup ę 4 

KAPITAŁ LUDZKI FIRM, PRZEDSI ĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, PODMIOTÓW 
EKONOMII SPOŁECZNEJ, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZAR ZĄDOWYCH 

W POWIECIE 

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

− za mało stanowisk pracy zgodnych z 
wykształceniem 

− za mało miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
− bardzo małe możliwości awansu i rozwoju 

zawodowego (migracja ludzi na zachód Europy) 
− niewystarczające środki na odbycie stażu – brak 

możliwości nabycia doświadczenia w swoim 
zawodzie 

− słabe możliwości rozwoju małych firm - mało 
chłonny rynek zbytu 

− rozbieżność pomiędzy kwalifikacjami a miejscami 
pracy – duże koszty na utworzenie miejsc pracy 

− problem ze znalezieniem pracowników w dziedzinie 
przemysłu 

− niskie zarobki, co przyczynia się do powstania 
szarej strefy 

− brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej w 
konkretnych dziedzinach 

− brak rynku zbytu 
− zbyt częste zmiany w prawie – nasze ustawy 
− zbyt słaba relacja pracodawca – pracownik – 

w średnich i dużych zakładach pracy   

− gospodarstwa rolne 
− wykształcona młodzież 
− duża grupa ludzi z doświadczeniem zawodowym 
− podnoszenie kwalifikacji dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
− możliwość samorealizacji we własnej firmie 
− kursy i szkolenia dające możliwość 

przekwalifikowania 
− szeroko rozbudowana działalność społeczna – 

organizacje pozarządowe, społeczne  
− duże umiejętności przedsiębiorców w dążeniu do 

odniesienia sukcesu – pozyskiwanie środków 
z zewnątrz na rozwój firm, trafne diagnozy rynku 

− oferta edukacyjna lokalnych szkół jest dostosowana 
do potrzeb rynku pracy 

− pracownik z dużym doświadczeniem zawodowym 
ma najlepsze możliwości w podjęciu pracy 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 

propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− tworzenie nowych miejsc pracy 
− przystosowanie stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych  
− powstanie przystosowanych placówek dla 

niepełnosprawnych 
− obniżenie kosztów na tworzenie i utrzymanie miejsc 

pracy 
− podniesienie wynagrodzeń do średniej UE 
− przestrzeganie prawa pracy przez pracodawców 
− aktualizacja (unowocześnienie) bazy dydaktycznej, 

parku maszynowego 

− korzystanie z projektów unijnych na rozwój firm 
poprawę infrastruktury 

− pozyskiwanie funduszy przez stowarzyszenia, 
organizacje samorządowe 
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Materiały wypracowane przez grup ę 5  

JAKOŚĆ ŻYCIA W POWIECIE – FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW, INSTYTUCJI 
I ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 

 

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

− miejsca noclegowe skupione w Janowie Lubelskim- 
niewykorzystana wieś  

− brak przemysłu przetwórczego owoców, warzyw i 
runa leśnego 

− brak bazy rozrywkowej dla młodzieży 

− brak kanalizacji ściekowej szczególnie na terenach 
wiejskich 

− problem z zagospodarowaniem odpadów 
(zaśmiecenie lasów w niektórych punktach) 

− czystość obejść gospodarczych  

− czysta woda - ściąga turystów 

− czyste środowisko - 1800 gospodarstw mało 
hektarowych 

− produkty lokalne - chleb, ser, mleko, wędliny, 
nalewki, owoce, warzywa 

− zabytki sakralne - kościoły, kapliczki park 
krajobrazowy - stadnina konia biłgorajskiego 

− Porytowe Wzgórza - miejsce walk partyzanckich 

− zasoby naturalne (Imielty Ług -Malinie) 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 

propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− rozwój bazy noclegowej - agroturystyka 

− kursy, szkolenia, doradztwo w zakresie: obsługi, 
wyżywienia, prowadzenia działalności i źródeł 
finansowania w tym z UE, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, itp. 

− stworzenie bezpiecznych miejsc rozrywkowych dla 
młodzieży (dyskoteka, dancingi, imprezy 
tematyczne) 

− dotacje krajowe i unijne 

− szkolenia kierunkowe 

− doradztwo w uzyskaniu środków finansowych i 
organizacji przedsięwzięcia 

− dobre praktyki, opiekun biznesowy, projektów, 
zadania 

 
 


