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Materiały wypracowane przez uczestników 
na I Zamojskim Powiatowym Warsztacie:  

Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społ ecznej 

pt.: Diagnoza składników środowiska społeczno  
– gospodarczego Powiatu Zamojskiego 

 
w dniu 6 wrze śnia 2011 roku 

w sali konferencyjnej Lubelskiego Urz ędu Wojewódzkiego  
w Lublinie – Delegatura w Zamo ściu,   

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamo ść 
 

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 Zamojski  

Dyrektor Powiatowego Urz ędu Pracy w Zamo ściu 

Specjalistki i Specjali ści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej  
– uczestnicy projektu 
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Uczestnicy warsztatów, którzy w dniu 6 wrze śnia 2011 roku wypracowali materiały  

dotycz ące diagnozy społeczno – gospodarczej: 

 

Alina Greszta 

Andrzej Dzidek 

Andrzej Wiśniewski 

Anna Zakrocka 

Beata Momot 

Bożena Ożga 

Dariusz Komisarczuk 

Elżbieta Paszt 

Elżbieta Wajler 

Eugeniusz Polakowski 

Ewa Załoga  

Grażyna Szymczak 

Henryk Matej 

Jadwiga Kowalik 

Jan Kozyra  

Józef Łagowski  

Jan Nowak 

Jerzy Zawadzki 

Kamil Łęcki 

Katarzyna Tchórzewska 

 

Konrad Dziuba 

Marek Seroka 

Marzena Bratek 

Monika Bergiel 

Piotr Juśkiewicz 

Przemysław Fila 

Robert Koza 

Roman Zychowicz 

Ryszard Łęcki 

Stanisław Stąsiek 

Stanisława Maścibroda 

Sylwia Małecka 

Tadeusz Chwiejczak 

Tadeusz Kostrubiec 

Wiesława Roczkowska 

Zbigniew Paprocha 

Zbigniew Złomańczuk 
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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 

− brak środków własnych 

− problemy z zabezpieczeniem (3 x kredyt) 

− procedury w uzyskaniu kredytów, pożyczek 

− zbyt rozbudowane przepisy przy składaniu 
wniosków unijnych 

− niekompetentność urzędników przy przyjmowaniu 
wniosków 

− zmiany przepisów w trakcie składania wniosków 

− zbyt wysokie koszty manipulacyjne przy ubieganiu 
się o kredyty 

− nierzetelna informacja  

− zbyt sztywne procedury 

− znajomość przepisów 

− Internet 

− umiejętność poszukiwania i uzyskania informacji 
i przepisów 

− wiedza, doświadczenie, wyksztalcenie, znajomość 
rynku, lokalizacja 

− linie technologiczne, narzędzia, budynki 

− przeświadczenie, że własny pomysł na produkt, 
usługę znajdzie nabywcę 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, 

nasze propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− uproszczenie procedur pozyskiwania funduszy 
z zewnątrz 

− ujednolicenie przepisów (np. banki), „bank 
przyjazny klientowi” 

− zwiększenie limitu na stworzenie/zwiększenie 
miejsc pracy 

− zwiększenie środków na rozwój przedsiębiorczości 

− zmniejszenie kosztów utrzymania pracownika (ZUS) 

− ograniczenie szarej strefy – przedstawiane 
problemy niejednokrotnie skłaniają podmioty 
do ucieczki w szarą strefę  

 

− środki unijne 

− bezpłatne punkty konsultacyjne dla osób chcących/ 
starających się o pozyskanie funduszy 

− promocja środowiska, naszych lokalnych 
przedsiębiorców 

− wykorzystanie potencjału młodzieży w swoim 
regionie 

− dostęp do Internetu, innowacji technologicznych  
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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 

− duża konkurencja dla małych przedsiębiorstw 

− słaby potencjału firm (urządzenia, maszyny, kapitał 
ludzki i finansowy, brak certyfikatów jakości) 

− brak doświadczenia 

− zmiana przepisów (ciągła), biurokracja 

− obciążenia finansowe (brak ulg, duże koszty 
funkcjonowania firmy) 

− duże progi finansowe w przetargach  

− za mała liczba fachowców  

− instytucje rządowe i samorządowe na terenie 
powiatu 

− organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, 
fundacje) 

− baza turystyczna, uzdrowiska 

− środowisko przyjazne dla człowieka 

− organizacje przedsiębiorców (Unia Szefów Firm, 
Cech Rzemiosł Różnych)  

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

przez mieszka ńców powiatu 

− większy dostęp do informacji dotyczący organizacji 
pozarządowych 

− tworzenie grup producenckich 

− uproszczenie biurokracji przetargowej dla lokalnych 
firm 

− organizacja, stworzenie punktu konsultacyjnego dla 
małych i średnich przedsiębiorstw  

− dostępność kredytów w banku w celu rozwinięcia 
firmy 

− opracowanie przez gminy programów pomocowych 
dla przedsiębiorców chcących założyć działalność 

− przygotowanie mini stref aktywności gospodarczych 
przez gminę  

− turystyka 

− małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczo-
ekologicznego 

− tworzenie grup producenckich 

− potencjał ludki 

− utworzenie możliwości praktycznej nauki zawodu 
(dla młodych ludzi bez doświadczenia zawodowego) 

− stworzenie programów promocyjnych 
dla początkujących 
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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 dróg szybkiego ruchu 

− zbyt małe wykorzystanie transportu kolejowego 

− brak infrastruktury przy lotnisku 

− zbyt mała liczba przedszkoli i brak żłobków 

− brak ogólnodostępnego basenu pływackiego 

− brak kąpielisk 

− małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych 
(produkcja) 

− sieć dróg gminnych i powiatowych w coraz lepszym 
stanie 

− istnieje sieć kolejowa 

− wodociągi 

− sieć kanalizacyjna 

− lotnisko 

− oświetlenie ulic 

− właściwe wysypisko śmieci 

− kolej szerokotorowa umożliwiająca połączenie 
z Ukrainą 

− zadowalające zaplecze techniczne infrastruktury 
społecznej 

− sieć szkół 

− placówki opieki zdrowotnej i społecznej 

− kryty basen 

− ogólnodostępne doradztwo prawne 

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

przez mieszka ńców powiatu 

− rozbudowa sieci kanalizacyjnej  

− rozbudowa sieci gazociągów 

− dostęp do bezpłatnego Internetu 

− budowa nowych przedszkoli i żłobków 

− wydzierżawienie lotniska w Mokrem  i budowa pasa 
startowego 

− wykorzystanie zbiornika w Nieliszu pod kątem 
turystyki 

− tworzenie domowych przedszkoli 

− wykorzystanie potencjału kadrowego (duża liczba 
wykształconych specjalistów w różnych branżach) 
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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 

− migracja, odpływ młodych wykształconych ludzi 
poza teren powiatu 

− brak specjalistów niektórych zawodów potrzebnych 
w powiecie 

− niskie płace poniżej przeciętnej krajowej 

− nadwyżka kadr niewykwalifikowanych 

− brak kształcenia zawodowego (robotniczego) 

− brak doświadczenia zawodowego 

− szara strefa 

− brak nauki etyki zawodu 

− brak współpracy pomiędzy uczelniami 
a pracodawcami 

− brak szerokiego doradztwa zawodowego 

− brak integracji pracowników w firmach 

− brak stabilizacji zawodowej 

− zasoby przyrodniczo-turystyczne 

− rolnictwo 

− przyjazny klimat 

− położenie przygraniczne 

− szkolnictwo (tradycje Akademii Zamojskiej) 

− niższe koszty utrzymania  

− bezrobotni – do zatrudnienia 

 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 

propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− rozwój kształcenia zawodowego 

− stworzenie warunków do rozwoju kultury 
i zaspokajana potrzeb mieszkańców 

− podnoszenie kwalifikacji pracowników 

− stworzenie warunków do integracji środowisk 
zawodowych 

− polityka prorodzinna 

− zwiększenie opieki nad dziećmi w przedszkolach 

− dostosować kształcenie do potrzeb rynku (dorośli, 
młodzież, dzieci) 

− stworzenie systemu ulg dla inwestorów 

− dbałość o małe i drobne przedsiębiorstwa 

− wspierać inicjatywy społeczne (politycznie 
i finansowo)  

− promocja produktu lokalnego 

− kultywowanie tradycji 

− budowanie patriotyzmu lokalnego 
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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 

− brak lotniska (pasy startowe) 

− wysokie bezrobocie (ukryte) 

− tania siła robocza (opłacana) 

− migracje za pracą 

− wysokie koszty utrzymania 

− brak kolei 

− niewystarczająca  promocja inwestorów lokalnych 

− Internet 

− brak promocji „razem” (niewystarczająca) 

− jest lotnisko (płyta) 

− ekologia (Roztoczański Park) 

− zasoby rekreacyjne 

− zabytki 

− różnorodność kultur 

− ZOO 

− uzdrowisko – Krasnobród 

− piknik myśliwski 

− sanatorium 

− agroturystyka 

− współpraca samorządów na każdym szczeblu 

− zabawy, festyny 

− dyskoteka 

− ścieżki rowerowe, spływy kajakowe 

− wyższe uczelnie 

− zbiornik wodny  Nielisz, zalew Krasnobród 

− galerie handlowe 

− dinozaury, chrząszcz w Szczebrzeszynie 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 

propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− budowa pasa startowego (lokalne lotnisko 
przyciągające inwestorów) 

− rozbudowa kolei w celu odciążania dróg 

− większa liczba inwestorów 

− większy nakład na promocję  

− konieczność współpracy przy realizacji zadań 
publicznych i innych 

− więcej ścieżek zapętlonych - pozyskanie środków 

− wypożyczalnie rowerów (infrastruktura dla turysty) – 
pozyskanie środków  

− zwiększenie promocji lokalnych przedsiębiorców 

− pozyskanie środków na budowę pasa 

− podjąć działania w celu powstania sieci kolei 

− promocja strefy ekonomicznej 

− współpraca samorządów 

− promocja przedsiębiorców lokalnych i ich produktów 

− Internet dla wszystkich 

− jesteśmy blisko granicy 

 


