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Czym jest strategia miasta? 

Strategia Rozwoju 
Miasta Hajnówka
na lata 2016-2025

trategia Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 jest najważniejszym dokumentem Ssamorządowym, który jasno definiuje cele, obszary i kierunki polityki rozwojowej miasta 
w założonym czasie.

Dokument uwzględnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców miasta oraz 
podkreśla rolę współpracy pomiędzy samorządem, sektorem gospodarczym, 
organizacjami trzeciego sektora i innymi instytucjami funkcjonującymi w mieście lub 
mającymi wpływ na realizację celów strategicznych zawartych w dokumencie. 

Strategia pełni rolę planistyczną, określając dokładnie plan działań samorządu, 
a także określa zasady i narzędzia współpracy z innymi jednostkami i podmiotami 
funkcjonującymi w przestrzeni miasta Hajnówka. Kluczowe znaczenie w realizacji celów 
strategicznych i pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów będzie miało 
tworzenie partnerstw i współdziałanie z innymi podmiotami. 

Strategia Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 będzie narzędziem 
wspierania i koordynowania wszystkich zmian zachodzących w mieście oraz zmniejszania 
barier, które pojawiać się będą ze strony otoczenia. Strategiczne podejście do procesu 
planowania i realizacji jest niezbędnym czynnikiem funkcjonowania tak złożonego 
podmiotu, jakim jest samorząd miejski.

*

*Strategia Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 jest elementem Wieloletniego Programu 
Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, który został przyjęty UCHWAŁĄ NR XVI/122/16 Rady 
Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2016 r.



Jaka jest Hajnówka 2016?

Hajnówka zielona – z racji swojego położenia oraz dbałości samorządu i mieszkańców 
o stan środowiska naturalnego oraz szczególnych uwarunkowań pod względem 
turystycznym Hajnówka posiada potencjał w zakresie:
    a) Rozwoju usług i produktów związanych z bliskim sąsiedztwem Puszczy Białowieskiej;
    b) Rozwoju turystyki przyrodniczej, medycznej i aktywnej;
    c) Rozwoju ekologicznego przetwórstwa spożywczego;
    d) Produkcji energii odnawialnej.

Hajnówka otwarta – przygraniczne położenie miasta jest ważnym czynnikiem 
rozwojowym, jednak nie może stanowić głównego kierunku strategicznego. Otwartość 
miasta przejawia się w jego wielokulturowości, rozwijanej we wszystkich aspektach 
funkcjonowania oraz współpracy i zaangażowania w działalność organizacji 
pozarządowych, a także chęci współpracy z innymi samorządami z kraju i zagranicy. 
Biorąc te aspekty pod uwagę Hajnówka posiada potencjał w zakresie:
    a) Rozwoju wieloaspektowej współpracy międzynarodowej;
    b) Współpracy partnerskiej na wszystkich poziomach i ze wszystkimi sektorami;
    c) Rozwoju edukacji i integracji w oparciu o wielokulturowy charakter społeczności;
    d) Aktywizacji działalności organizacji pozarządowych. 

Hajnówka dostępna – brak bardzo bliskiego położenia przy głównych szlakach 
komunikacyjnych można traktować jako zaletę miasta, która jednocześnie będzie 
współgrać z rozwojem turystyki opartej na zasobach naturalnych. Dodatkowo miasto, 
jako siedziba powiatu, jest swego rodzaju centrum aktywności regionu i na bazie tego 
powinna planować i realizować swoje działania. Hajnówka posiada potencjał 
w zakresie:
    a) Dostępności dla wymiany gospodarczej z Białorusią;
    b) Przywrócenia znaczenia linii kolejowych przebiegających przez miasto;
    c) Rozwoju funkcji stolicy regionu Puszczy Białowieskiej;
    d) Rozwoju funkcji recepcji turystycznej dla transgranicznego regionu PB.

Hajnówka przedsiębiorcza – wśród dominujących rodzajów działalności gospodarczej 
w mieście zauważalna jest zgodność dwóch najważniejszych z sytuacją 
ogólnowojewódzką. Zauważalna jest lokalna specjalizacja wynikająca bezpośrednio 
z położenia Hajnówki. Konieczny jest także rozwój dodatkowych, dopasowanych do 
potrzeb przedsiębiorców form wsparcia. Na podstawie przeprowadzonej analizy można 
stwierdzić, że Hajnówka posiada potencjał w zakresie:
    a) Wykorzystania naturalnych zasobów regionu Puszczy Białowieskiej;
    b) Współpracy zagranicznej w zakresie gospodarki;
    c) Rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie usług turystycznych;
    d) Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej;
    e) Współpracy pomiędzy samorządem a podmiotami gospodarczymi i instytucjami
      specjalizującymi się w znajomości Puszczy Białowieskiej;
     f) Rozwoju instytucji wsparcia przedsiębiorczości;
    g) Rozwoju srebrnej gospodarki.



Misja i wizja - Hajnówka 2025

isja wyznacza i określa specyfikę Hajnówki, jej potencjał i koncentrację uwagi nad Mdziałaniami strategicznymi. Zdefiniowanie misji jest konieczne do nakreślenia wizji 
rozwoju, celów strategicznych, celów operacyjnych oraz zadań w ramach celów, które 
będą realizowane w najbliższym czasie. Formułowanie misji wymaga uprzedniego 
wyznaczenia roli i funkcji miasta, jaką będzie pełniło w czasie określonym w dokumencie 
planistycznym. Misją miasta Hajnówka do 2025 roku jest:

izja rozwoju miasta jest to natomiast zwięzła formuła, opisująca oczekiwany obraz Wprzyszłego rozwoju do roku 2025. Stan, do którego dążą w swoich działaniach 
zarówno władze lokalne jak i mieszkańcy, według zasad właściwego współżycia 
społecznego, prowadzi do urealnienia celu nadrzędnego.

ZBUDOWANIE SILNEJ, OPARTEJ NA POSIADANYCH ZASOBACH 
MARKI MIASTA HAJNÓWKA DOSTARCZAJĄCEJ UNIKALNYCH 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z POŁOŻENIA MIASTA 
ORAZ PRZYBLIŻAJĄCEJ DZIEDZICTWO PRZYRODY 

I KULTURY REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ.

Do 2025 roku Hajnówka będzie centrum Regionu 
Puszczy Białowieskiej, przybliżającym jej unikatowe dziedzictwo 

przyrodnicze i kulturowe, atrakcyjnym dla przedsiębiorców, 
dostarczającym nowoczesnych usług i gwarantującym 

wysoką jakość życia swoim mieszkańcom.

el główny Strategii rozwoju Hajnówki, zawarty w wizji rozwoju, sformułowany został Cw oparciu o syntezę wniosków płynących z oceny uwarunkowań miasta w zakresie 
potencjałów jego rozwoju. Odpowiada też na oczekiwania i ambicje mieszkańców co do 
wizji przyszłości miasta Hajnówka. Zakłada on w perspektywie roku 2025 uczynienie 
z Hajnówki centrum Regionu Puszczy Białowieskiej. Realizacja celu głównego będzie się 
odbywać poprzez następujące cele strategiczne:

Cel 1.   

Cel 2.   

Cel 3.   

Kształtowanie Hajnówki jako lidera rozwoju 
             Regionu Puszczy Białowieskiej.

Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i regionu.

Rozwój kapitału ludzkiego.

Cele strategiczne



Cele strategiczne

Cel 1. Kształtowanie 
Hajnówki jako lidera 

rozwoju Regionu 
Puszczy Białowieskiej.

1.1. Budowa 
partnerstw na rzecz 
zrównoważonego 

rozwoju miasta 
i regionu.

1.2. Promocja 
lokalnych 

oraz regionalnych 
produktów i usług.

1.3. Budowa 
przewagi 

konkurencyjnej 
miasta.

2.1. Tworzenie 
warunków do 
powstawania

 i rozwoju podmiotów 
gospodarczych.

3.1. Tworzenie 
warunków 

do wszechstronnego 
rozwoju dzieci, 

młodzieży i dorosłych

3.2. Kształtowanie 
kompetencji 
niezbędnych 
do rozwoju 

społ.-gospodarczego. 
Aktywizacja 
zawodowa.

3.3. Doskonalenie 
funkcjonowania 

instytucji 
wspierających 
rozwój kapitału 
społecznego.

3.4. Przeciwdziałanie 
wykluczeniom 
i degradacji 
społecznej.

3.5. Wsparcie integracji 
mieszkańców oraz 

aktywności społecznej 
i kulturalnej.

2.2. Tworzenie 
korzystnych 
warunków 

dla inwestorów.

2.3. Rozwój funkcji 
turystycznych miasta.

2.4. Poprawa 
przestrzeni miasta 
do życia i rozwoju.

Cel 2. Wspieranie 
rozwoju gospodarczego 

miasta i regionu.

Cel 3. Rozwój 
kapitału ludzkiego.

formułowane cele strategiczne niniejszej Strategii realizowane będą poprzez cele Soperacyjne. Dla każdego celu strategicznego przypisano po kilka celów 
operacyjnych. Cele strategiczne przenikają się, dlatego realizacja niektórych celów 
operacyjnych będzie oddziaływać na dwa lub nawet trzy cele strategiczne. Cele 
operacyjne realizowane będą dalej poprzez kierunki działań.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym 
dokumentem Strategii Rozwoju 

Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, 
który znajduje się na stronie

www.hajnowka.pl 
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