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Materiały wypracowane przez uczestników 
na I Biłgorajskim Powiatowym Warsztacie:  

Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społ ecznej 
pt.: Diagnoza składników środowiska społeczno  

– gospodarczego Powiatu Biłgorajskiego  
 

w dniu 9 wrze śnia 2011 roku 
w sali konferencyjnej Urz ędu Miasta  

Plac Wolno ści 16, 23-401 Biłgoraj 
 

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 Projektu 

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamo ściu – Partner Projektu 
 

Patronat i współorganizacja:  

Starosta Biłgorajski  

Specjalistki i Specjali ści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej  
– uczestnicy projektu 
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Uczestnicy warsztatów, którzy w dniu 9 wrze śnia 2011 roku wypracowali materiały  

dotycz ące diagnozy społeczno – gospodarczej: 

 

Adam Szydełko 

Andrzej Fus 

Aneta Blicharz 

Anna Brodaczewska 

Bogusława konieczna 

Grzegorz Małysza 

Iwona Remiśko 

Jarosław Bury 

Jarosław Oleszczuk 

Leszek Cios 

Leszek Przytuła 

Lucyna Kozak 

 

Magdalena Jarszak 

Maria Kudełka 

Marta Maciocha – Surmacz 

Marzena Proć - Gleń 

Piotr Kaźmierczak 

Piotr Małysza 

Sebastian Adamczuk 

Stefania Kaźmierczak 

Tadeusz Brodaczewski 

Wiesław Ostasz 

Zofia Klimek 
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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 informacji o preferencyjnych kredytach i 
dotacjach – za mało 

− skomplikowane procedury 
− długi czas oczekiwania 
− brak umiejętności pisania, rozliczania projektów i 

pozyskiwania pieniędzy 
− zbyt wysokie wymagania procedur związanych z 

przyznawaniem środków pieniężnych (fikcja) 
− brak wsparcia ze strony jednostek samorządowych 
− osamotnienie 
− brak ułatwień ekonomicznych 
− niewystarczające środki finansowe 
− brak żyrantów 

− chęci i pomysły do działania 
− własny kapitał (pieniądze, budynki, sprzęt, miejsca 

realizacji) 
− organizacje – współpraca 
− ludzie 
− poziom wykształcenia 
− BARR, banki, PUP, NGOs 
− jednostki samorządu terytorialnego 
− ośrodki kultury 
− infrastruktura, tereny 
− internet 
− zasoby krajobrazowe, turystyczne 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, 

nasze propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− informacja rzeczywista 
− uproszczenie procedur 
− krótki czas oczekiwania 
− upowszechnienie umiejętności pisania 
− obniżenie wymagań do procedur 
− aktywizacja środowiska 
− dogodny klimat ekonomiczny 
− niższe oprocentowanie kredytów, koszty 
 

− seminaria, konferencje, warsztaty  
− biuro informacji o kredytach preferencyjnych i 

kompleksowej obsłudze kapitałowej 
− szkolenia – pozyskiwanie środków 
− fundusze poręczeniowe (zastępujące żyrantów) 
− ulgi, preferencje dla przedsiębiorców tworzących 

nowe miejsca pracy 
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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 

− koszty prowadzenia działalności (ZUS 
pracowników) 

− brak pomocy ze strony państwa (nadmierna 
biurokracja) 

− duża konkurencja cenowa ze strony szarej strefy 
− brak ulg podatkowych 
− brak dotacji 
− mała aktywność w stosunku do potencjału 
− słaba integracja organizacji pozarządowych 
 

− przemysł drzewny, meble 
− lasy 
− bliskość Ukrainy (eksport, import) 
− BARR, Cech Rzemiosł Różnych 
− organizacje pozarządowe 
− zbiornik Biszcza Żary 

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

przez mieszka ńców powiatu 

− kompleksowa oferta turystyczna – ścieżki rowerowe 
− informacja na temat pozyskiwania funduszy i dotacji 
− plan zagospodarowania przestrzennego 

dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw 
− wydzielenie terenów inwestycyjnych (Lokalna Strefa 

Aktywności Gospodarczej) 
− Punkt Obsługi Przedsiębiorcy 

− przetwórstwo drewna 
− zbiornik agroturystyczny Brodziaki 
− forum współpracy NGOs (wymiana doświadczeń, 

informacji, partnerstwo, wspólne projekty) 
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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 

− apatia, brak zainteresowania, marazm społeczny 
− zły poziom komunikacji, brak dialogu 
− brak wspólnych celów, brak uczestników 
− brak wykwalifikowanych specjalistów, liderów 

społecznych, inicjatorów, animatorów 
− duża ilość odpadów, śmieci 
− brak wystarczającej ilości wysypisk 
− bariery architektoniczne 
− podziały między ludźmi – zła polityka 
− podziały polityczne władz 

− rozległy teren, dobre położenie geograficzne 
− zróżnicowany krajobraz (parki, rezerwaty, rzeki, 

agroturystyka) 
− położenie tranzytowe (wschód – zachód, północ – 

południe) 
− kapitał ludzki (osoby chętne do pracy, działania) 
− baza, organizacje pozarządowe 
− Singer – miasteczko Sitarzy – rozwój turystyki 
− historia, korzenie, tradycja 
− zasoby (rośliny energetyczne, lasy, ugory) 
− najbardziej nasłonecznione tereny w Polsce 
− cykliczne uroczystości, święta, imprezy (żałobne, 

radosne, SoliDeo, Dni Biłgoraja) 

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

przez mieszka ńców powiatu 

− potrzeba większego rozwoju we wszystkich 
kierunkach 

− rozbudowa dróg (ekspresowe, obwodnice) 
− rozbudowa kanalizacji, gazociągów (szczególnie na 

wsi) 
− budowa gminnych wysypisk 
− kanalizowanie wsi 
− budowa boisk, skate parków, basenów, miejsc 

aktywizacji młodzieży 
− tworzenie partnerstw do współpracy 
− tworzenie miejsc pracy, otwieranie firm, 

przedsiębiorstw 
− rozwój, remont, poprawa infrastruktury (zalew 

Bojary) 

− wymiana oświetlenia na hybrydowe 
− inwestycja w odnawialne źródła energii (elektrownie 

wiatrowe, wodne, solary) 
− edukacja społeczna, uświadamianie ludzi w 

tematach recyklingu, utylizacji przyjaznej środowisku 
− rozwój kultury, imprezy integracyjne 
− poprawa warunków życia mieszkańców 
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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 

− brak odpowiedniego dostosowania oferty 
edukacyjnej do rynku pracy 

− brak miejsc pracy dla osób z wyższym 
wykształceniem 

− brak miejsc pracy dla osób 50+ 
− brak miejsc pracy dla osób młodych 
− bariery w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
− słaby dialog społeczny 
− słaba integracja, aktywność lokalna 
− brak chęci działania 
− brak wykwalifikowanej kadry 

− szkoły 
− placówki oświatowe 
− organizacje pozarządowe 
− zakłady pracy 
− samorządy 
− mieszkańcy 
− partie 
− koła gospodyń wiejskich 
− ochotnicze straże pożarne 
− MOPS, GOPS, PCPR 
− wolontariat 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 

propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− organizacja szkoleń, podniesienie kwalifikacji 
− możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby 

dorosłe 
− umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych 
− większe możliwości szkoleń dla pracowników 
− badanie rynku pracy pod kątem dostosowania 

potrzeb do wymagań rynku pracy 
− edukacja w obszarze agroturystyki, promocji 

regionu 
 
 

− tworzenie spółdzielni socjalnych 
− realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnej 

w ramach pozyskanych środków 
− organizacja imprez integracyjnych (festyny, imprezy 

charytatywne) 
− zacieśnianie współpracy między organizacjami 
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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 

− mentalność ludzi, ukierunkowanie ludzi na zawody, 
po których znajdą pracę 

− koszty utrzymania (drogie mieszkania, działki) 
− słaba promocja terenu 
− niskie wynagrodzenia (obecnie przeważnie 

proponowane najniższe wynagrodzenie) 
− brak strefy ekonomicznej, brak infrastruktury 

drogowej 
− brak planów zagospodarowania przestrzennego, 

biurokracja 
− wschód – biedniejszy region w Polsce 
− szybki styl życia, ciągłe starania o poprawę 

warunków życia 
− małe zainteresowanie samorządów współpracą 

− bliskość Roztocza, piękne okolice, mikroklimat, 
czyste powietrze, zabytki sakralne 

− kapitał zewnętrzny 
− zwolnienia z podatków dla firm 
− aktywne społeczeństwo lokalne 

Potrzeby w tym zakresie 
Nasze okienka okazji do wykorzystania, nasze 

propozycje rozwi ązań do wykorzystania 
przez mieszka ńców powiatu 

− miejsca pracy, wykształcenie odpowiednie do rynku 
pracy 

− promocja turystyki 
− budowa zaplecza turystycznego 
− współpraca samorządów, instytucji i NGOs (forum, 

cykliczne spotkania, warsztaty) 
− strefa ekonomiczna 
− wykorzystanie środków unijnych 
− opracowanie programów ulg i zwolnień 
− lepsza informacja 

− ekologia, turystyka 
− produkt lokalny 
− utworzenie portalu informacyjnego z aktualnościami 
− wykorzystanie bliskości z granicą 

 

 


