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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 Miasta Zamo ścia 

 
 

w dniu 8 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:  

Prezydent Miasta Zamo ść  

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 8 wrze śnia 2011 roku wypracowali materiały  

dotycz ące diagnozy społeczno – gospodarczej: 

 

Andrzej Fijałkowski 

Aneta Najda 

Anna Bałdyga 

Anna Dragan 

Bożena Orzechowska 

Bożena Szprengier 

Elżbieta Różańska  

Emilia Adamczuk 

Ewa Szczepańska 

Halina Rycak 

Henryka Kozak 

Jadwiga Drabig 

Jadwiga Dubas 

Jadwiga Skrzypczuk  

Jan Kozyra 

Jan Orski  

Joanna Pietraś 

Koziołek Monika 

 

Krystyna Hałasa 

Krzysztof Rusztyn 

Krzysztof Tkaczyk 

Małgorzata Fiedur 

Marcin Gwozda 

Marek Przyczyna 

Maria Stręciwilk-Gościcka  

Marian Gil 

Marzena Radlińska 

Piotr Dołba 

Piotr Głowienka 

Ryszard Kusiak 

Ryszard Łęcki 

Sylwester Kruk 

Wiesław Gruszka  

Wiesława Łuczak 

Zdzisław Staszczuk 
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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 zdolności kredytowych 

− brak możliwości 3x zabezpieczenia 

− brak funduszu poręczeń 

− niedostateczna informacja na temat możliwości 
uzyskania: dotacji, preferencyjnych kredytów, 
pożyczek 

− skomplikowane procedury związane z 
pozyskiwaniem kredytów 

− brak poręczycieli u ludzi prywatnych 

− zbyt wysokie koszty obsługi kredytów bankowych 

− rozbudowane i mało czytelne umowy kredytowe  

− kapitał ludzki- środki prywatne 

− środki Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i innych funduszy celowych będących 
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy 
i Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie - projekt 
systemowy 

− środki samorządu terytorialnego  

− instytucje finansowe (banki, SKOK) 

− środki własne przedsiębiorców 

   

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, 

nasze propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− fundusz poręczeń  

− nasilić działania informacyjne na temat możliwości 
uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów, 
pożyczek 

− ułatwić procedury pozyskiwania kredytów 

− zmniejszyć koszty obsługi kredytów i ułatwić dostęp 
do tych kredytów 

− „dobre bo zamojskie - program kupuj u nas i nasze” 

− podnosić świadomość konsumentów w zakresie 
odprowadzania podatków za nabywane produkty 

− wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - 
wielopoziomowy program  - jestem przedsiębiorczy/ 
przedsiębiorcza,  

− dom, szkoła, praca  

− organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorcy 

− rozwój partnerstw międzysektorowych w celu 
zwiększenia pozyskiwania środków zewnętrznych 
oraz wzrost efektywności ich wykorzystania   
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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 

− najczęściej porażki doznaje branża: handel, usługi 

− zła lokalizacja, wysokie koszty, brak doświadczenia, 
reklama 

− wymuszanie niskiej ceny przez środowisko 

− brak ulg, preferencji dla przedsiębiorców i młodych 
przedsiębiorców 

− brak innowacyjnych form promocji, docierania 
do klienta 

− słaba sieć  współpracy, wsparcia 

− produkcja - brak infrastruktury, komunikacji 

− brak kompleksowej usługi turystycznej (języki, 
atrakcje) 

− brak współpracy z organizacjami pozarządowymi  

− niedostateczna współpraca ze szkołami (brak 
wykwalifikowanej siły roboczej)  

− WKTiR, NOT, CECH, Zamojska Izba Gospodarcza 

− firmy - 6000 aktywnych 

− firmy z wieloletnim stażem 

− firmy rodzinne 

− nieruchomość: ziemia, budynki, maszyny 

− kapitał (rodzinny + kredyty) 

− pracownicy – specjaliści  

− 200 organizacji pozarządowych 

− Powiatowy Urząd Pracy, samorządy 

− banki 

− kasy SKOK 

− platformy internetowe 

− uczelnie 

− szkolnictwo zawodowe 

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

przez mieszka ńców powiatu 

− ułatwienia formalne (administracyjne) 

− przejrzyste plany zagospodarowania 
przestrzennego 

− audyt zewnętrzny (doradztwo) 

− mentoring/consulting 

− wzrost zamożności społeczeństwa 

− zmiana świadomości konsumentów 

− unowocześnienie promocji (w tym środowiska 
lokalnego) 

− stworzenie produktu lokalnego 

− życzliwość 

− pozyskanie specjalistów absolwentów 

− spotkania cykliczne przedsiębiorców (Network) 

− spotkania instytucji  z przedsiębiorcami 

− integracja środowisk przy użyciu różnych narzędzi 
(warsztaty) 

− stworzenie systemu (WWW) consultingu 
Społeczeństwo- Przedsiębiorcy (badanie opinii, 
wymiana doświadczeń) 

− punkt konsultacyjny 

− projekt 
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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 

− zły stan dróg osiedlowych 
− wymagający uzupełnienia stan sieci wodno-

kanalizacyjnej I oświetlenia 
− konieczność modernizacji sieci wodno-

kanalizacyjne i gazowej,  wymiana starej instalacji i 
uzdatniaczy wody 

− brak publicznych szaletów 
− za mało parkingów  
− brak ogólnej dostępności do Internetu 
− brak programu sieci ścieżek rowerowych 

i usprawnień z tym związanych  
− ograniczona liczba połączeń komunikacji miejskiej  
− zbyt mała liczba miejsc rekreacyjnych 
− zbyt mała liczba żłobków i przedszkoli 
− dworzec bus 

− duża liczba szkół wyższych i średnich  
− wystarczająca liczba placówek służby zdrowia 
− rozbudowana sieć obiektów handlowych (markety) 
− obiekty sportowe (basen, stadion, kluby sportowe) 
− obiekty kulturalne (kino, muzea, BWA, orkiestra 

symfoniczna) 
− park miejski, ZOO 
− duża ilość organizacji pozarządowych 
− twierdza Zamość- historia 
− zalew 

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

przez mieszka ńców powiatu 

− prywatne inwestycje w zakresie gospodarki 
komunalnej 

− przetwarzanie odpadów komunalnych, utylizacja 
śmieci 

− dostosowanie czasu pracy żłobków i przedszkoli 
do potrzeb mieszkańców 

− brak synchronizacji programów kulturalnych i ich 
promocji 

− niewystarczające programy wspierające rozwój 
przedsiębiorczości 

− usprawnienie komunikacji miejskiej 
− usprawnienie dojazdu do miasta 
− zwiększenie liczby imprez integrujących  

mieszkańców  
− społeczeństwo obywatelskie 
− dom pomocy społecznej 

− wykorzystanie w większym stopniu alternatywnych 
źródeł energii poprzez mieszkańców i samorząd 

− współpraca trójsektorowa 
− wykorzystanie historii i zabytków Zamościa oraz 

jego położenia 
− rozbudowa zalewu miejskiego wraz z infrastrukturą 

rekreacyjną 
− niewykorzystane zasoby ludzkie 
− współpraca miasta z okolicznymi samorządami 
− platforma kulturalna  
− lokalizacja dworca 
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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 

− odpływ ludzi o najwyższych kwalifikacjach 
(otrzymują lepsze propozycje w innych regionach 
Polski) 

− lokalne wyższe wykształcenie jest niższej jakości 
niż w uczelniach renomowanych 

− praca poniżej kwalifikacji 
− brak elastyczności w karierze zawodowej 
− mała mobilność, brak przedsiębiorczości, niska 

samoocena, lenistwo 
− niska wydajność pracy 
− niewystarczająca ilość miejsc pracy 
− III sektor nie jest pracodawcą 
− mała samodzielność w pracy zawodowej 
− niska aktywność seniorów 
− społeczeństwo jest nieprzygotowane go pełnego 

uczestnictwa w demokracji 
− brak tolerancji 
− zbyt niski poziom cech przywódczych u osób 

na stanowiskach zarządzających 
− rotacja 
− wysokie koszty pracy 
− dziedziczenie bezradności 

− osoby z wykształceniem  humanistycznym (głównie 
pedagogicznym) 

− posiadamy fachowców: budownictwo, handel, usługi 
turystyczne 

− kreatywność, fachowość w III sektorze – dodatkowe 
miejsca zarobkowania 

− duża grupa emerytów i rencistów 
− duża ilość wolontariuszy wśród młodzieży  
− życzliwość, gościnność, wrażliwość, poszanowanie i 

kultywowanie tradycji (sielsko-anielsko), ludzie mają 
czas dla innych  

− dobrze rozwinięty system wsparcia osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

− duża ilość osób gotowych do podjęcia pracy 
− bogata oferta kulturalna 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 

propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− działania w kierunku rozwinięcia społeczeństwa 
obywatelskiego: szkoła, kształcenie ustawiczne, 
konsultacje, seminaria, itp. 

− dopasowanie edukacji do potrzeb rynku – szybkie 
i elastyczne 

− nacisk na rozwój turystyki 
− niewystarczająca ilość liderów lokalnych 
− niewystarczająca ilość specjalistów w zakresie 

metody projektowej i informatyków – nowoczesne 
technologie  

− rozwój świadomości społecznej nt. kierunków 
i strategii rozwoju Zamościa 

− wzmocnienie i rozwój III sektora – rozwiązania 
systemowe, rozwój współpracy 

− zwiększenie pozyskiwania środków zewnętrznych – 
zwiększenie ilości miejsc pracy 

− ulgi dla tworzących miejsca pracy 
− wzrost samozatrudnienia – poprzez wzmocnienie 

otoczenia biznesu 
− zacieśnianie współpracy międzysektorowej 
− promowanie kształcenia ustawicznego 
− promowanie przedsiębiorczości – dobre praktyki 
− promowanie Zamościa, Roztocza i ludzi na terenie 

Polski i Europy – wszyscy muszą się w to włączyć  
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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 

− niedostateczne dostosowanie kierunków szkół 
do rynku pracy dla pracodawców  

− niski poziom kształcenia 

− promocja (niedostateczna) - baza noclegowa 
dostosowana do potrzeb 

− rozwinąć ofertę dla turystów, by zatrzymać ich na 
dłużej 

− poziom życia (niski) - wynagrodzenia poniżej 
średniej krajowej 

− brak inwestycji w zakresie rekreacji (niski poziom) 

− brak pracy 

− niedostateczne zachęty dla przedsiębiorców 

− szkoły ponadgimnazjalne: licea ogólnokształcące,  
technika o profilu: informatycznym, budowlanym, 

− instytucje szkolące: Zakład Doskonalenia 
Zawodowego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, 
KURSOR, LIDER, Ochotnicze Hufce Pracy 

− szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa, Wyższa Szkoła Humanistyczno 
Ekonomiczna, Uniwersytet Przyrodniczy 

− miasto idealne  

− Roztocze 

− niskie koszty utrzymania ( ale nie w każdym 
zakresie) 

− poziom wg nas średni (basen, korty) 

− spokój, bezpieczeństwo, walory historyczne, 
położenie przy Roztoczu, czyste powietrze 

− niskie koszty pracy 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 

propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− perspektywy „zawody przyszłości” 

− wzrost poziomu nauczania (nowe techniki 
nauczania, poziomu dydaktycznego, edukacja 
nauczycieli) 

− większa płaca 

− kąpielisko- doinwestowanie 

− place zabaw 

− boiska - małe (pozamykane na wakacje) 

− praca dla nowoprzybyłych (gdyby było więcej pracy, 
to więcej ludzi osiedliłoby się w Zamościu) 

− polityka pro-inwestycyjna 

− zmiana postawy mieszkańców  

 

− powołanie biura karier -  szkoła średnia i wyższa 

− spotkania biznesu z młodymi 

− utworzyć kąpieliska, boiska i place w celu 
zwiększenia oferty dla turystów i mieszkańców 

− więcej ofert pracy dla poszukujących z zagranicy 

− warsztaty partnerstwa i przedsiębiorczości 

− program „żyj aktywnie” 

 

 


