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Syntetyczne ujęcie strategii rozwoju. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wynikający z tego 
długofalowy system programowania rozwoju lokalnego i regionalnego 
nakłada na administrację publiczną, rządowa i samorządową, obowiązek 
prowadzenia systematycznych prac planistycznych. Mają one na celu 
programowanie działań w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego oraz 
zarządzanie procesami inwestycyjnymi. Z uwagi na potrzebę posiadania 
precyzyjnych dokumentów programowych o różnych zakresach i 
horyzontach czasowych oraz różnym zasięgu terytorialnym konieczne jest 
stałe doskonalenie metodologii procesów planistycznych. 

Strategia jest całościową koncepcją rozwoju gminy, w tym wypadku 
gminy miejskiej. Jej istota polega na wyborze długoterminowych celów 
głównych i celów pośrednich oraz wyznaczenie metod ich osiągania. Jest to 
powiązane ze wskazaniem zasobów niezbędnych dla zrealizowania tych 
celów, w określonych warunkach, przy danych ograniczeniach oraz w 
ramach przyjętego horyzontu czasowego. 
Strategia rozwoju lokalnego jest koncepcją działania, zmierzającego do 
zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, przedstawioną w formie 
zwartego dokumentu. Składa się z diagnozy stanu istniejącego, analizy 
SWOT – mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, misji, wizji, celów 
strategicznych i celów pośrednich, mechanizmu monitorowania realizacji i 
korygowania wdrażania strategii. Strategia rozwoju w zasadzie nie jest 
dokumentem zamkniętym ani w sensie merytorycznym ani czasowym. 
Strategiczne planowanie rozwoju jest rozumiane jako proces powtarzalny i 
interakcyjny. Ponieważ nie da się z góry przewidzieć wszystkich parametrów 
determinujących realizację strategii, konieczna jest stała weryfikacja 
przyjętych założeń, celów rozwoju i sposobów ich osiągania, a także 
dostosowywanie przedsięwzięć do realnych możliwości i do zmieniającej się 
rzeczywistości. Strategia powinna być traktowana nie jako jednorazowo 
opracowany końcowy dokument, ale jako podstawa do stałego kreowania, 
programowania i monitorowania rozwoju. 

Czemu służy misja i jaka jest jej rola w rozwoju gminy? Obecnie 
większość jednostek samorządowych, czy organizacji w Stanach 
Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej ma formalnie sformułowaną 
Misję (tzw. Deklarację Misji). Należy jednak wyraźnie odróżnić fakt 
posiadania takiego dokumentu od samej misji czy jej poczucia. Utożsamienie 
się z misją jest istotne, ponieważ jeśli członkowie społeczności lokalnej mają 
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wierzyć w ukierunkowany rozwój swojej gminy, muszą mieć poczucie, że 
ich gmina, istnieje po to, żeby coś osiągnąć. 

Koncepcja Misji, jej sposób rozumienia i realizacji, przekłada się na 
wszystkie aspekty i kierunki rozwoju gmin. Gdy członkowie społeczności 
lokalnej czy pracownicy danej jednostki rozumieją i wierzą w jasno 
sprecyzowane cele strategii rozwoju organizacji lub jednostki samorządowej 
oraz widzą jak inni wnoszą swój wkład w jego wzrost, przynosi to duży efekt 
motywacyjny. Dobrze sformułowana Misja powinna zawierać wszystkie z 
niżej przedstawionych elementów: 

 
1. Cel - po co istniejemy, sens naszego istnienia. 
2. Strategia - domeny działalności, obszary naszego działania, pozycje 

jakie chcemy zajmować oraz przewagi konkurencyjne jakie 
posiadamy (w czym jesteśmy lepsi od otoczenia). 

3. Wartości - w co wierzymy, popieramy. 
4. Standardy zachowań - polityka i schematy zachowań 

organizacyjnych. 
 

Podstawową przesłanką rozwoju regionów i społeczności lokalnych 
była zmiana ustrojowa, która dokonała się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. 
wprowadzając gospodarkę rynkową i demokratyczny ustrój polityczny. 
Gospodarka rynkowa uwolniła przedsiębiorczość i stworzyła podstawy 
racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Demokracja zawsze 
otwiera pole aktywności i zaangażowania obywateli, odbudowania więzi 
społecznych w społecznościach lokalnych i na poziomie regionu. Jednak te 
dwie fundamentalne zmiany ustrojowe nie gwarantują jeszcze pełnego 
sukcesu społecznościom lokalnym i regionom. W systemie gospodarki 
rynkowej ujawniają się wyraźnie historyczne uwarunkowania, które wielu 
społecznościom lokalnym i regionom nie pozwalają rozwijać się równie 
szybko jak innym, negatywnie wpływają na ich konkurencyjność 
gospodarczą, ujawniają ich niewielką atrakcyjność jako miejsca lokowania 
inwestycji. Od kilku lat dostrzegamy w Polsce postępujące zróżnicowanie 
przestrzenne w wielu wymiarach: kondycji gospodarki, poziomu inwestycji, 
struktury zawodowej i gałęziowej zatrudnionych, poziomu bezrobocia, stanu 
środowiska przyrodniczego itd. Prowadzenie świadomej polityki rozwoju 
regionalnego i lokalnego jest w tych warunkach koniecznością. Realizacji 
świadomych planów polityki służy dokument programowy jakim jest 
strategia rozwoju lokalnego  

Punktem wyjścia do formułowania dokumentów planistycznych jest 
pozycja strategiczna społeczności lokalnej, wyznaczona przez czynniki 
zewnętrzne (otoczenie) i wewnętrzne (społeczność). Pozycja strategiczna jest 
podsumowaniem rzetelnie przeprowadzonej analizy strategicznej i 
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jednoznacznie określa przyszłe możliwości działania społeczności lokalnej. 
Pozwala zakwalifikować społeczność do jednej z trzech kategorii: 
rozwojowej, nierozwojowej lub o zróżnicowanych możliwościach rozwoju.  

Analiza strategiczna może być realizowana metodą analityczną lub 
syntetyczną. Metoda analityczna polega na niezależnej ocenie 
poszczególnych składników otoczenia i zasobów endogenicznych 
społeczności lokalnej, a więc na analizie mikro i makrootoczenia, a dalej na 
analizie samej społeczności. Syntetyzacja ocen poszczególnych, 
elementarnych składników otoczenia oraz zasobów naszej społeczności 
następuje w umysłach strategów opracowujących strategię, a jej metoda jest 
pochodną wiedzy oraz doświadczenia decydentów. Zwykle wydzielenie tych 
elementów następuje w kategoriach szans i zagrożeń (otoczenie), jak również 
mocnych i słabych stron (dla organizacji). 

Rozwój lokalny i regionalny to rozwój pewnej wspólnoty. Jest to 
zjawisko zidentyfikowane terytorialnie. Ukierunkowanie rozwoju będzie 
zawsze zbieżne z wartościami wyznawanymi przez daną społeczność, 
dlatego tak istotny jest społeczny proces budowy planów na przyszłość. 

Rozwój lokalny musi odbywać się w demokratycznym procesie – 
każdy człowiek, każda grupa interesu na prawo wyartykułować swoje 
interesy i obawy, jednocześnie posiadając gwarancję rozważenia swojego 
problemu przez osoby odpowiedzialne. Wszystkie działania winny odbywać 
się w oparciu o działania partnerskie, konieczna jest zmiana relacji z 
siłowych na uzupełniające się. Być partnerem tzn. mieć realny wpływ na 
decyzję i jej realizację, być współodpowiedzialnym za decyzję. Żadna siła 
partnerska nie jest siłą dominującą, a warunkiem udanego partnerstwa jest 
minimalny poziom zaufania partnerów do siebie nawzajem. 

Wypracowaną w niniejszej Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Miasta Hrubieszowa na lata 2007 – 2015, pożądaną wizją 
rozwoju miasta jest zapewnienie wykorzystania wszystkich istniejących 
zasobów endogenicznych dla stworzenia warunków rozwoju i postępu 
społeczno-gospodarczego jego mieszkańców. Działania podjęte w ramach 
realizacji tej wizji będą miały na celu wszechstronny rozwój cywilizacyjny, 
zapewnienie samorządowej społeczności mieszkańców miasta możliwości 
życia w warunkach ekologicznie czystego otoczenia, stworzenie korzystnego 
klimatu do rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystanie walorów 
turystycznych i dziedzictwa kulturowego, stworzenie atrakcyjnych 
warunków dla inwestorów zewnętrznych, a także zbudowanie zamożnego, 
świadomego, wykształconego społeczeństwa obywatelskiego. Właśnie 
społeczeństwo obywatelskie, aktywne we współdziałaniu z partnerami w 
kraju i zagranicą, zagwarantuje atrakcyjną przyszłość swojej wykształconej 
młodzieży, a także zapewni wielofunkcyjny, zrównoważony i trwały rozwój 
miasta. 
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Rozdział 1 Wprowadzenie 
 
1.1. Przesłanki aktualizacji strategii 
 

 
Dokumenty programowe o charakterze strategicznym z natury swojej 

muszą funkcjonować w długim horyzoncie czasowym. W przypadku niniejszej 
strategii jest to okres 8 lat. W nieunikniony sposób w tak długim horyzoncie 
czasowym zajdzie wiele, w tym także nieoczekiwanych, zmian w rozwoju społeczno 
– gospodarczym Miasta Hrubieszowa, a także w jego endogenicznym potencjale 
rozwojowym. Zmiany zajdą także w bliższym i dalszym otoczeniu społeczności 
lokalnej Hrubieszowa. Dlatego też należy mieć świadomość okresowej konieczności 
aktualizacji, zmian i rewizji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta 
Hrubieszowa. Przesłanki jakie decydują o podjęciu aktualizacji strategii są 
wielorakie. W pierwszym rzędzie mamy przyczyny techniczne wynikłe z procesu 
realizacji i monitoringu strategii. Monitoring (patrz Rozdział 6. System monitoringu 
realizacji strategii) z istoty swojej musi wywołać zjawisko „sprzężenia zwrotnego”, 
czyli przełożenia wyników monitoringu realizacji strategii na jej przegląd i 
ewentualną rewizję, bądź aktualizację z uwagi na zjawiska jakie wystąpiły w trakcie 
jej realizacji. Druga możliwość to istotne zmiany, które mogą zajść w przyszłości w 
bliższym i dalszym otoczeniu społeczności Miasta Hrubieszowa. Mogą to być 
zmiany o charakterze makroekonomicznym związane z kondycją całej polskiej 
gospodarki, zmiany o charakterze polityczno – gospodarczym, na przykład 
przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, a w końcu mogą być to także zmiany o 
charakterze regionalnym, dotyczące roli i pozycji społeczno – gospodarczej 
województwa lubelskiego w kraju. Nie mniej ważnym powodem zmian mogą być 
przemiany jakie zachodzą w samej społeczności lokalnej na przestrzeni lat, 
szczególnie w zakresie rozwoju lub spadku endogenicznego potencjału 
rozwojowego społeczności lub też wzrostu lub spadku jej konkurencyjności. W 
końcu istotną przesłanką mogą być zmiany w programach operacyjnych w nowych 
okresach programowania oraz zmiany reguł aplikowania o środki Unii Europejskiej, 
które wymuszą wprowadzenie zmian i aktualizacji w tekście strategii. 

W każdym z wyżej opisanych przypadków zmiany dokonywane będą na 
wniosek Komitetu Monitorującego, a przyjmowane i wprowadzane będą w drodze 
uchwały Rady Miasta. 
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1.2. Metodologia prac nad strategią 
 

Prace nad Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta 
Hrubieszów prowadzone były według poniższego schematu 
metodologicznego: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat. 1. Schemat prac nad strategią. 

Gromadzenie danych źródłowych. 

Analizy sektorowe 

Analiza i diagnoza z danych źródłowych 

Delficka wersja analizy SWOT 

Konsultacje z zespołami miejskimi 

Ostateczna wersja analizy SWOT 

Opracowanie wersji końcowej dokumentu 
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Wykorzystana metodologia analiz szczegółowych 
do diagnozy sytuacji i planowania rozwoju społeczności lokalnej 

 
 

Metoda społeczna planowania i analizy strategicznej 
 

Strategia opracowana została z wykorzystaniem tzw. metody 
społecznej. W metodologii tej diagnoza delficka (ekspercka) zderzona została 
z poglądami i odczuciami zespołu przedstawicieli mieszkańców Miasta 
Hrubieszów. W trakcie konsultacji przyjęto równocześnie zasadę, że głos 
przedstawicieli mieszkańców jest w ostateczności decydujący, jeżeli tylko 
nie prowadzi do błędów metodologicznych w wyniku niewiedzy. W 
poszczególnych wyłonionych wcześniej obszarach strategicznych 
proponowane cele rozwojowe społeczności lokalnej podlegały konsultacji w 
trakcie realizowanych spotkań i prezentacji dla Rady Miasta. 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji eksperci dążyli do 
wyłonienia podstawowych problemów społeczności oraz pożądanych celów 
rozwojowych społeczności samorządowej. Konsultacje i prezentacje dla 
Rady Miasta służyły także przedstawieniu diagnozy z zebranych danych 
statystycznych w zakresie endogenicznego potencjału rozwojowego 
społeczności lokalnej i ich konfrontacji z odczuciami społecznymi..   

Analizy sektorowe do strategii rozwoju gminy dokonywane były z 
wykorzystaniem możliwie najbardziej aktualnych danych statystycznych 
dostępnych  za pośrednictwem Urzędu Statystycznego, Miasta Hrubieszów i 
administracji województwa oraz konsultacji w różnych środowiskach.  

 
Metodologia analizy TOWS/SWOT 

 
Adaptowana z teorii analizy strategicznej przedsiębiorstw do analizy  

społeczności lokalnych i regionalnych przez Bank Światowy służy ocenie 
mocnych i słabych stron społeczności lokalnej oraz szans i zagrożeń w jej 
otoczeniu. W przypadku niniejszej strategii wykonywana była tzw. metodą 
społeczną przy udziale przedstawicieli mieszkańców w trakcie spotkań z 
zespołem współpracującym przy przygotowaniu strategii, a także Radnymi 
Rady Miejskiej .  

Mocne i słabe strony, są wyrazem endogenicznego potencjału 
społeczności lokalnej, natomiast szanse i zagrożenia dotyczą zjawisk w 
otoczeniu społeczności, na które nie ma ona praktycznie wpływu. Mocne i 
słabe strony są wynikiem analizy aktualnej sytuacji społeczności, podczas 
gdy szanse i zagrożenia odnoszą się do zjawisk jakie wystąpią w przyszłości.  
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Metodologia GOPP (Goal Oriented Project Planning) 

 
Metodologia ta, również wylansowana przez projekty Banku 

Światowego służy identyfikacji podstawowych problemów społeczności 
lokalnej, budowie tzw. „drzewa problemów”, a następnie wygenerowaniu 
podstawowych celów dla społeczności (tzw. „drzewo celów”).  

Metodologia GOPP pozwala dokonać analizy problemów 
rozwojowych społeczności lokalnej. Pozwala ona również na ustalenie 
hierarchii tych celów, co jest istotne następnie przy ich rozwiązywaniu. 
Można w ten sposób uniknąć nieprzemyślanej koncentracji działań na 
zjawiskach, które są jedynie skutkiem, a nie przyczyną problemów. Pozwala 
również ustalić tzw. wąskie gardła, czyli problemy kluczowe dla danego 
obszaru działania. Schematycznie można to zjawisko przedstawić w 
następujący sposób: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat 2: Schemat drzewa problemów. 
 
 

Problem 1 

Problem 5 

Problem 2 

Problem 3 
Problem 4 

WĄSKIE GARDŁO 
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Metodologia FMEA 
 

Metodę FMEA (Failure Mode and Effect Analysis  - z angielskiego 
analiza wad i ich przyczyn)  zaczęto stosować w latach 60 w USA przy 
wyrobach dla astronautyki. Metodą tą weryfikowano projekty różnych 
elementów statków kosmicznych, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom 
wyprawy. Sukces tej metody w NASA, spowodował, że znalazła ona 
zastosowanie w przemyśle lotniczym i jądrowym. W latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych metoda ta zadomowiła się w Europie a 
później znalazła nowe zastosowania w analizach zjawisk społecznych i 
ekonomicznych. 

Metoda polega na analitycznym ustalania związków przyczynowo-
skutkowych powstawania potencjalnych wad zachodzących procesów oraz 
uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest 
konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad procesu, a 
następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego. 
Dzięki metodzie FMEA możemy ciągle doskonalić nasz proces i procedury 
postępowania poprzez poddawanie go kolejnym analizą i na podstawie 
uzyskanych wyników wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie 
eliminujące źródła wad oraz dostarczające nam nowe pomysły ulepszające 
właściwości procesu rozwojowego. 

Wyniki analizy FMEA przedstawia się najczęściej w formie 
graficznej jako tzw. „diagram ości ryby” (od kształtu) znany także od 
nazwiska autora jako diagram Ishikawy. 

 
Zastosowana metodologia wykonania części  

planistycznej strategii 
 

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) 
 

Metodologia ta opracowana w latach dziewięćdziesiątych na 
Uniwersytecie Harvard metodologia planowania strategicznego  służy 
określeniu celów strategicznych w obszarach różnych perspektyw w ramach 
czterech zasadniczych priorytetów społeczności lokalnej: klienta (czyli 
mieszkańca), finansowej, procesów wewnętrznych funkcjonowania 
wspólnoty samorządowej oraz perspektywy innowacji, nauki i rozwoju. W 
każdym obszarze strategicznym i dla każdego celu określa się mierniki 
rezultatu, co zapewnia mierzalność celów, a następnie służy do monitoringu i 
oceny realizacji strategii. 

Metodologia planowania strategicznego wg Strategicznej Karty 
Wyników stosowana jest z powodzeniem przez liczne samorządy na świecie. 
Do najbardziej znanych przykładów należą stosujące ją już od połowy lat 90-
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tych miasta Charlotte - Płn. Karolina w USA, czy Brisbane w Australii.W 
przypadku niniejszej Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta 
Hrubieszów zastosowano mierniki rezultatu, które podano w formie 
tabelarycznej w Tabeli celów strategicznych i mierników rezultatu. Wartości 
mierników należy następnie wykorzystać do monitoringu realizacji strategii 
(patrz także rozdział Monitoring Realizacji Strategii – Mierniki na poziomie 
strategii). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Schemat 3. Funkcjonowanie perspektyw Strategicznej Karty Wyników w 
działaniu organizacji. 
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Rozdział 2. Bilans strategiczny 
 
 
2.1. Uwagi metodologiczne1 
 
 

Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek terytorialnych jest 
warunkowany czynnikami o charakterze endo- i egzogennym. Wyznaczają 
one pozycję strategiczną, a także determinują treść celów strategicznych oraz 
możliwości i sposoby ich realizacji. Dlatego też budowanie strategii rozwoju 
wymaga podjęcia działań w zakresie identyfikacji i oceny tychże czynników. 
Pierwsza, bardzo istotna część analizy pozycji strategicznej miasta 
Hrubieszów dotyczy czynników endogenicznych. Wykorzystano w tym celu 
metodologię łączącą podejścia analityczne znane z takich metod jak bilans 
strategiczny i benchmarking. Przyjęte podejście wynika z pewnych założeń, 
które wymagają wyjaśnienia. 

Pierwsza z wymienionych wyżej metod, to bilans strategiczny. W 
analizie jest ona wykorzystywana do wielowymiarowej oceny potencjału 
badanego podmiotu, czyli właśnie czynników endogenicznych, 
wpływających na jego rozwój. W przypadku JST stosowanie tego typu 
badania wymaga wzięcia pod uwagę kilku ograniczeń. Najbardziej istotnym 
jest fakt, że system oceny i monitoringu może bazować na danych 
historycznych dostępnych ze znacznym opóźnieniem. Utrudnia to w dużym 
stopniu nie tylko ocenę bieżącej sytuacji, ale także zbudowanie użytecznego 
systemu monitoringu. Kolejne ograniczenie wynika z tego, że zakres 
dostępnych danych statystycznych może nie pokrywać się z potrzebami 
analizy danej jednostki terytorialnej. W istocie zakres analizy endogenicznej 
determinowany jest głównie dostępnością danych. Chodzi tutaj również o 
wysoki koszt budowy lub zakupu danych w postaci pierwotnej, a następnie 
budowy na ich podstawie zestawu wskaźników analitycznych. W badaniu 
przyjęto, iż będzie się stosować wskaźniki opisujące trzy następujące 
wymiary potencjału JST: 

- Potencjał społeczny 
- Potencjał gospodarczy 
- Potencjał przestrzeni 

                                                 
1 Treść niniejszego podrozdziału przedstawia informacje o metodologii badania i jest w 
formie niezmienionej wykorzystywana w różnego rodzaju dokumentach programowych, w 
tym również publikowanych. 
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Wcześniej jednak podjęto próbę opisu bardziej szczegółowych 
wymiarów odwołujących się do konkretnych problemów (celów) rozwoju 
lokalnego.  

Prawdopodobnie mniej oczywistym niż wykorzystanie bilansu 
strategicznego jest zwrócenie się ku jednej z metod zarządzania, powszechnie 
znanej jako benchmarking. Jest to jednak zabieg niezbędny dla uzyskania 
założonych efektów badania. Dzięki niemu, mimo że metodologia ma 
charakter endogenny, to jednocześnie zapewnia osadzenie badanego 
podmiotu w otoczeniu, względem którego badany jest jego potencjał 
rozwojowy. Innymi słowy możliwe jest porównanie potencjału tego 
podmiotu względem potencjału podmiotu wzorcowego ze względu na dany 
czynnik. W przypadku JST możliwe jest dzięki temu określenie jej 
atrakcyjności dla podstawowych grup interesariuszy, tj.: obecnych 
mieszkańców, mieszkańców innych terenów, obecnych przedsiębiorstw, 
przedsiębiorstw poszukujących lokalizacji. 

Zarządzający rozwojem JST muszą za jeden z głównych celów 
strategicznych stawiać sobie stworzenie dogodnych warunków życia dla 
mieszkańców danego terenu. Chodzi tutaj zarówno o infrastrukturę 
komunalną, komunikacyjną, jak i odpowiedniej jakości system szkolnictwa, 
opieki zdrowotnej, czy też działania w zakresie rozwoju kultury. 
Niezbędnym elementem polityki rozwojowej względem tej grupy 
interesariuszy jest wpływanie na rynek pracy w celu zapewnienia możliwości 
rozwoju zawodowego. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na podjęcie 
decyzji o pozostaniu na danym terenie, bądź też o poszukiwaniu innego 
miejsca do zamieszkania i pracy. Uzupełnieniem polityki w zakresie 
oddziaływania na mieszkańców jest tworzenie warunków do osiedlania się 
mieszkańców z innych terenów. Atrakcyjność JST budowana jest głównie 
przez takie czynniki, jak dostępność terenów pod zabudowę oraz ich 
uzbrojenie, a także bliskość miejsca pracy. Oczywiście wymienione 
wcześniej warunki, tj. infrastruktura komunalna, komunikacyjna i 
instytucjonalna również są ważne. 

Dwie kolejne grupy interesariuszy, to przedsiębiorstwa funkcjonujące 
na danym terytorium oraz poszukujące lokalizacji dla inwestycji. W 
przypadku sektora MŚP, który pod względem liczebności jest dominującą 
formą prowadzenia działalności gospodarczej obserwuje się tendencje do 
tworzenia przedsiębiorstw na tym terenie, na którym mieszka przedsiębiorca. 
Oczywiście nie zwalania to samorządów z obowiązku budowania 
infrastruktury wspierającej rozwój biznesu. Natomiast przedsiębiorstwa 
poszukujące miejsca do inwestycji są zwykle prowadzone w większych 
rozmiarach. Ich wymagania są znacznie większe, zarówno jeśli chodzi o 
dostępność odpowiednio przygotowanych terenów, jak i personelu o 
pożądanych kwalifikacjach. W wielu przypadkach brana jest również pod 
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uwagę możliwość rozwoju sieci współpracy z innymi firmami. W związku z 
tym obecność przedsiębiorstw o określonym profilu działalności może być 
dodatkową przewagą konkurencyjną danej JST. 
 
 
2.2. Uwarunkowania o charakterze geograficznym i   
        historycznym. 
 
 
Warunki naturalne. 

 
 

Hrubieszów położony jest w południowo-wschodniej części 
województwa lubelskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej 
z Ukrainą, przebiegającej wzdłuż rzeki Bug i odległej od granic miasta o ok. 
1,5 km, a od jego centrum o ok. 4,5 km. 

Hrubieszów jest najdalej w kierunku wschodnim wysuniętym 
miastem polskim i leży na współrzędnych geograficznych 23,9 długości 
wschodniej i 50,8 szerokości, na fragmencie Wyżyn Zachodnio-Wołyńskich. 

W obszarze miasta przebiega granica dwóch jednostek 
fizjograficznych. Część-północna znajduje się w obrębie tzw. "Grzędy 
Horodelskiej", zaś zasadnicza część miasta położona jest w Kotlinie 
Hrubieszowskiej, przedzielonej rzeką Huczwą, która tworzy zlewnię wód 
powierzchniowych tej kotliny. Rzeka w obrębie miasta rozwidla się na dwie 
odnogi tworząc jakby wyspę, na której leży jego śródmieście i dzieli tereny 
zainwestowania miejskiego na część północną obejmującą Sławęcin i tereny 
przyległe do ul. Dwernickiego oraz część południową pomiędzy ulicami 
Zamojską i Kolejową wraz z tzw. Podgórzem. 

Obszary wokół Hrubieszowa to strefa niezurbanizowana - w 
promieniu około 50 km nie ma ośrodka miejskiego. Najbliższym ośrodkiem 
miejskim poza granicą kraju jest położony w odległości ok. 30 km 
Włodzimierz Wołyński. W strefie oddziaływania miasta jako centrum 
powiatu znajduje się siedem gmin , tj. otaczająca miasto gmina Hrubieszów 
oraz Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice. 
W najbliższym otoczeniu miasta - w jego podmiejskiej strefie znajdują się 
miejscowości: Dziekanów i Moroczyn od strony północnej, Teptiuków i 
Gródek na wschodzie, Brodzica i Wolica na południowym zachodzie oraz 
Obrowiec od strony zachodniej. Najbliższe większe miasta to Chełm i 
Zamość położone w odległości około 50 km oraz podobne wielkością do 
Hrubieszowa: Krasnystaw w odległości nieco ponad 60 km i Tomaszów 
Lubelski nieco poniżej 60 km. 
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W sąsiedztwie Hrubieszowa funkcjonują dwie duże cukrownie: 
Werbkowice od strony zachodniej, przy trasie do Zamościa i Strzyżów od 
strony wschodniej przy drodze do przejścia granicznego w Zosinie. Na 
północ od miasta w odległości kilku kilometrów przebiega południowa 
granica Strzeleckiego Parku Krajobrazowego rozciągającego się wzdłuż 
Bugu niemal od Horodła po Dubienkę. 

Hrubieszów posiada komunikacyjne powiązania kolejowe z obszarem 
kraju linią normalnotorową biegnącą przez Zamość oraz przebiegającą 
równolegle do niej linią szerokotorową tzw. "Hutniczo-Siarkową" łączącą 
rejon Katowic (Huta Katowice) z obszarami Ukrainy (Krzywy Róg) z 
możliwością przedłużenia do Sławkowa w Czechach. Krajowe powiązania 
drogowe zapewniają: w kierunku Lublina i Warszawy - droga nr 844 
Hrubieszów - Chełm; w kierunku środkowej części kraju - droga nr 846 
stanowiąca odgałęzienie od drogi 844 w Telatynie, przez Wojsławice do 
Małochwieja Dużego (Krasnystaw). Kontynuacją tego kierunku jest droga nr 
842 Krasnystaw - Rudnik - Szlachecki (Kraśnik), a dalej droga nr 74 Kraśnik 
- Opatów - Kielce (Piotrków Trybunalski); w kierunku zachodniej części 
kraju - droga nr 74 Hrubieszów - Zamość; powiązaniem w kierunku 
południowym jest droga nr 844 Hrubieszów - Dołhobyczów - granica 
państwa. Międzynarodowe powiązanie z Ukrainą zapewnia odcinek drogi nr 
74 od Hrubieszowa do granicy państwa (drogowe przejście graniczne w 
Zosinie). 
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Rys.1: Miejsce Hrubieszowa w układzie przestrzennym województwa 
lubelskiego.
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Klimat 
 

Według regionalizacji klimatycznej Wosia, (1999) obszar 
Hrubieszowa leży w Regionie Zamojsko-Przemyskim (R-XXVIII), który 
swym zasięgiem obejmuje wschodnią część Wyżyny Lubelskiej, Roztocze, 
Płaskowyż Tarnogrodzki i wschodni skraj Pogórza Karpackiego. 

Według wartości średnich za lata 1950-1980, w porównaniu z innymi 
wydzielonymi na terenie Polski regionami, notuje się tu najmniejszą liczbę 
dni w roku z pogodą umiarkowanie ciepłą i jednocześnie z dużym 
zachmurzeniem. Rzadziej pojawiają się dni chłodne, wśród których niewiele 
jest dni z opadem i z dużym zachmurzeniem i opadem. Częściej, niż w 
innych regionach pojawiają się z pogodą bardzo ciepłą, występuje również 
dużo dni słonecznych. Względnie częste jest występowanie pogody mroźnej, 
wśród których dominują dni z opadem. Powyższy opis dotyczy regionu, jako 
całości oraz wartości średnich. Dla samego obszaru Hrubieszowa dane te 
mogą różnić się wyraźnie. 

Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej Gumińskiego (1948), 
Hrubieszów leży w obrębie dzielnicy chełmskiej (XIII), obejmującej wyżynę 
pomiędzy Wieprzem a Bugiem. Okres wegetacyjny trwa tu średnio 213 dni. 
Według komentarza do "Mapy glebowo-rolniczej..." (1993), średnie warunki 
opadowo-termiczne układały się tak, jak przedstawiono w Tabeli 1. Nie 
podano tu wprawdzie wielolecia z jakiego wyliczono średnie ani stacji 
meteorologicznych, jednak jak wynika ze źródeł ("Studium uwarunkowań...", 
1999), różnice tych parametrów miedzy stacjami w Lublinie, Zamościu i 
Chełmie, różnią się nieznacznie, można zatem poniższe dane uznać za 
reprezentatywne dla Hrubieszowa. 

Średnie roczne amplitudy powietrza (1951-1980) w tym rejonie 
przekraczają 22°C i należą do najwyższych w kraju (Niedźwiedź, Ustrnul, 
1994). Jest to charakterystyczne dla wpływów kontynentalnych. Według 
danych z Atlasu klimatycznego Polski (1973), średnia liczba dni mroźnych z 
temperaturą maksymalną poniżej 0°C wynosi ok. 48 w roku, średnia liczba 
dni z temperaturą maksymalną niższą od 10°C wynosi 3-4 w roku, średnia 
liczba dni z temperaturą minimalną poniżej 0°C wynosi ok. 140 w roku, 
średnia liczba dni gorących z temperaturą maksymalną wyższą od 25°C 
wynosi ok. 38 w roku, średnia liczba dni upalnych z temperaturą. 
maksymalną wyższą od 30°C wynosi 5-6 w roku (wg wielolecia 1951-1960). 

Zabudowany obszar Hrubieszowa może generować tzw. miejską 
wyspę ciepła charakteryzującą się zwiększonym zapyleniem powietrza 
(większa ilość jąder kondensacji), mniejszą wilgotnością powietrza oraz 
większymi amplitudami dobowymi temperatur przy jednoczesnej tendencji 
do podwyższania średniej temperatury rocznej i dobowej. Występowanie 
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miejskiej wyspy ciepła będzie jednak w przypadku Hrubieszowa lokalne, 
ograniczone do obszaru zabudowanego i nie będzie oddziaływało na 
otoczenie. Powodem tego jest stosunkowo niewielka powierzchnia 
zabudowana miasta, brak zakładów przemysłowych mogących znacząco 
oddziaływać np. na powietrze atmosferyczne (poprzez istotne zwiększenie 
jąder kondensacji) oraz "wyspowy" charakter miasta położonego w 
rozległym regionie rolniczym. Powoduje to sprzyjające warunki do 
rozpraszania zanieczyszczeń, nawet mimo położenia w dolinie rzeki. Dolina 
ma bowiem w tym regionie przebieg równoleżnikowy - zgodny z 
dominującym kierunkiem wiatrów z sektora zachodniego. Sprzyja to 
rozpraszaniu zanieczyszczeń oraz ciepła powstałego w wyniku ogrzewania 
budynków i emisji bezpośrednio do atmosfery. Uwarunkowania 
topoklimatyczne na terenie Hrubieszowa są wyraźnie zróżnicowane ze 
względu na zmienność ukształtowania i zagospodarowania powierzchni 
terenu oraz warunki wilgotnościowe podłoża. Można tu wydzielić dość 
szeroki zestaw typów topoklimatów: leśny, den dolin rzecznych i potoków, 
rolniczy na wysoczyźnie i terasie nadzalewowej, miejski zabudowy niskiej  
i średniej z dużą ilością zieleni. Dodatkowo różnicuje się topoklimat ze 
względu na ekspozycję wyniesień, co ma znaczenie zwłaszcza dla północnej 
części miasta - w obrębie wysoczyzny lessowej - cechującej się znacznymi 
deniwelacjami. 

Obszar Hrubieszowa przynależy do systemu hydrograficznego Wisły, 
do której jest w całości odwadniany głównie przez III-rzędową rzekę 
Huczwę. Odwodnienie terenu odbywa się bezpośrednio do rzeki lub za 
pośrednictwem potoków i rowów melioracyjnych. 

Huczwa stanowi drugi co do wielkości dorzecza lewobrzeżny dopływ 
Bugu o powierzchni zlewni 1394,3 km2, z czego odwadniana powierzchnia 
Hrubieszowa stanowi 33 km2 (2,37%). Jej całkowita długość wynosi 74,6 
km, z czego na terenie Hrubieszowa rzeka przepływa na długości ok. 5,2 km 
(6,97%). Huczwa wypływa u podnóża Babiej Góry, położonej 7 km na 
północny wschód od Tomaszowa Lubelskiego (50° 30"N , 32° 25'E) z 
wysokości 318 m. n.p.m. i przepływając przez Grzędę Sokalską i Kotlinę 
Hrubieszowską wpada do rzeki Bug. 

W skali kraju Huczwa jest rzeką małą, mimo znacznej powierzchni 
dorzecza. Według Dynowskiej (1999), Huczwa charakteryzuje się reżimem 
typu niwalnego, silnie wykształconego, gdzie średni odpływ z miesiąca 
wiosennego marca lub kwietnia, przekracza 180% średniego odpływu 
rocznego. W uwzględnieniu udziału zasilania podziemnego i 
powierzchniowego w odpływie całkowitym, rzeka charakteryzuje się słabą 
przewagą zasilania podziemnego (55-65%). 

Huczwa płynie naturalnej szerokości korytem, nieznacznie 
uregulowanym, bez zabudowy technicznej. Szerokość koryta względem 
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górnych krawędzi jest na obszarze miasta zmienna i waha się między 15 a 50 
m, przy czym przeciętnie wynosi ok. 20 m. Szerokość koryta liczona na 
wysokości normalnego zwierciadła wody waha się od 10 do 25 m, 
przeciętnie ok. 12-15 m. Nurt rzeki jest wolny, szacowany na 20-30 cm/s. 
Jest to spowodowane bliskością lokalnej bazy erozyjnej, jaką dla Huczwy 
stanowi Bug. Tłumaczy to tendencję rzeki do kształtowania krętego koryta, a 
poza wschodnimi granicami miasta nawet do meandrowania. 

W rejonie od skrzyżowania z ul. Ciesielczuka od Huczwy, w kierunku 
wsch. odchodzi Kanał Ulga. Opływa on wyniesienie Śródmieścia od strony 
południowej. Przepływa pod ul. Działkową, po czym płynie równolegle do 
niej, dalej biegnie pod ul. Staszica i Ludną, następnie wkracza na prawe 
skrzydło terasy zalewowej rozciągającej się na pomoc od zabudowań przy ul. 
Piłsudskiego. Koryto kanału jest wąskie, o przekroju wciosowym. Jego 
funkcją jest odprowadzanie nadmiaru wód z Huczwy podczas wysokich 
stanów związanych z roztopami lub opadami. Przy ul. Działkowej, pod którą 
biegnie koryto kanału, znajduje się śluza. Jest ona otwarta przez większą 
część roku w celu utrzymania dopływu wód w przepływowym stawie przy ul. 
Działkowej. 

Sieć hydrograficzna Hrubieszowa jest dość dobrze rozwinięta. Układ 
sieci rzecznej na terenie miasta jest wyraźnie asymetryczny. Od strony 
północnej (dopływy lewobrzeżne) istnieje jeden duży dopływ (b/n) Huczwy 
zbierający wody z wysoczyzny lessowej i prowadzący je w kierunku 
południowym. Drugi, znacznie mniejszy, płynie dnem równiny zalewowej na 
północny-wschód od Śródmieścia i wpada do Huczwy w odległości ok. 100 
m na wschód od Kanału Ulga. Z obszaru położonego na wschód i północny-
wschód od ul. Żeromskiego, wody odprowadzane są najpierw w kierunku 
wschodnim poza obszar miasta, po czym siecią obniżeń dolinnych na 
południowy- wschód i południe (przez rejon Świerszczowa) do Huczwy. Od 
strony południowej (dopływy prawobrzeżne) do Huczwy wody 
odprowadzane są siecią niewielkich cieków przekształconych w rowy 
melioracyjne. Spływają one zarówno ze współczesnego poziomu dolinnego 
w rejonie Pobereżan i Teresówki, jak i z poziomu starszego między 
Michałówką a Kolonią Gródek. Pod względem wielkości cieki te są 
równorzędne, o niewielkiej długości, spadku i przepływie. Z kolei ze 
wschodniej i południowo-wschodniej części miasta wody odprowadzane są 
rowami melioracyjnymi na północ do Huczwy (poza granicami miasta). 

 
 
 
 
 
 



 20 

 
Zarys historii 
 

Miasto położone na niewielkim wzniesieniu w dolinie rzeki Huczwy, 
niegdyś oblane jej wodami i jeziorami. Powstało przy średniowiecznym 
trakcie z Lublina na Ruś. Do 1802 r. zwane było Rubieszów. Osada istniała 
już w XIII w. i leżała na terenie Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. Można 
przypuszczać, że powstała w połowie tego stulecia, po zniszczeniu przez 
Tatarów grodu Wołyń w pobliskim Gródku. Pierwsza wzmianka o niej 
pochodzi z 1255 r. i odnosi się do łowów księcia halicko-włodzimierskiego 
Daniela, który w jej pobliżu upolował sześć dzików. Niebawem Hrubieszów 
stal się centrum okręgu grodowego - czyli tzw. wołości - i przejął funkcję 
administracyjną grodu Wołyń. W XIV w., wraz z księstwem bełskim został 
włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 1387 r. w granicach 
Polski. Na krótko trafił w ręce księcia mazowieckiego Siemowita IV. Już pod 
koniec XIV w. stanowił własność królewską. Prawa miejskie otrzymał w 
1400 r. z rąk króla Władysława Jagiełły. Biskup chełmski Jan Biskupice 
sprowadza do miasta w 1416 r. dominikanów. W I poł. XV w. zostaje 
utworzone hrubieszowskie starostwo niegrodowe, będące enklawą ziemi 
chełmskiej na terenie księstwa bełskiego. Istniejący tu już od XIV w. 
drewniany zamek staje się siedzibą starosty. W 1450 r. Kazimierz 
Jagiellończyk nadaje miastu przywilej nakazujący kupcom zmierzającym na 
Ruś zatrzymanie się w mieście i prowadzenie handlu. W latach 1473-1490 
miasto było siedzibą diecezji chełmskiej. W 1502 r. następuje odnowienie 
lokacji na prawie magdeburskim przez króla Aleksandra Jagiellończyka. W 
tym Stuleciu ma miejsce największy rozwój miasta. W tym czasie otoczono 
je również wałami z bramami: Bełską i Chełmską. W 1588 r. starostwo 
hrubieszowskie otrzymuje w dzierżawę hetman Stanisław ólkiewski, a od 
1627 r. królewicz Władysław Waza. W 1616 r., w ciągu jednego roku, 
powstało tu aż 16 różnych cechów, m.in. piekarski, szewski, bednarski, 
kotlarski, grabarski i złotników. Najazdy tatarskie (największe w 1640 i 
1672, miejsce bitwy związane z tą drugą datą do dziś nosi nazwę Tatarska 
Góra) i kozacki w 1648 r., a także częste pożary, wybuchające wśród gęstej 
zabudowy, przyczyniają się do powolnego upadku miasta. Mimo to 1772 r. 
król August II potwierdza przywileje miejskie. 

W wyniku pierwszego rozbioru Hrubieszów trafia do zaboru 
austriackiego. W 1799 r. rząd austriacki przekazuje miasto Ignacemu 
Cetnerowi, wojewodzie bełskiemu, a ten odsprzedaje je Stanisławowi 
Staszicowi. Od 1809 r. wchodzi ono w skład Księstwa Warszawskiego, a od 
1815 r. Królestwa Polskiego. W 1810 r. Hrubieszów zostaje siedzibą powiatu 
- znów przychodzi czas rozwoju. Szczególnie sprzyjało temu założone przez 
Staszica w 1816 r. Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, funkcjonujące do 
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1945 r. W 1828 r. byto tu aż 500 zakładów tkackich. Do 1866 r.  Hrubieszów 
znajdował się w rękach prywatnych. W połowie XIX w. był drugim co do 
wielkości, po Lublinie, miastem guberni lubelskiej. Miasto rozwijało się 
szybko, w 1909 r. liczyło 15 tys. mieszkańców. Od początku swego istnienia 
było miastem wielokulturowym, obok Rusinów i Polaków, już od XV w., 
osiedlili się tutaj Żydzi. W 1915 r. do Rosji przymusowo ewakuowano 
ludność prawosławną. 

W 1920 przez pewien czas mieścił się tu sztab słynnej 1 Armii 
Konnej Siemiona Budionnego, która pod Hrubieszowem Przekroczyła Bug. 
W dniu 31 sierpnia na polach między Komarowem a Walicą Śniatycką ułani 
gen. Józefa Hallera rozbili kozackie dywizje. Jako świadectwa tych walk 
pozostały mogiły poległych żołnierzy WP na cmentarzu wojskowym. We 
wrześniu 1939r. dwukrotnie zmieniały się władze okupacyjne. 14 września 
1939 r. wkroczyły tu wojska niemieckie, a 17 września oddziały Armii 
Czerwonej. W październiku powracają Niemcy i wprowadzają w mieście 
terror dokonując licznych egzekucji. Z Niemcami współpracują nacjonaliści 
ukraińscy, wykazujący się szczególną aktywnością. Walki nasiliły się w 1943 
r., a rezultatem było spalenie niemal wszystkich wsi polskich i ukraińskich 
między Bugiem a Huczwą, a wielu mieszkańców zginęło lub zostało 
zamordowanych. Tragedię okupacyjną ludności Hrubieszowa upamiętniają 
pomniki i tablice pamiątkowe. Na terror mieszkańcy odpowiedzieli 
zorganizowanym ruchem oporu. Początek ruchu podziemnego dają 
oficerowie i podoficerowie 2 pułku Strzelców Konnych. Z niego wywodził 
się walczący do połowy 1940r. mjr Henryk Dobrzański "Hubal". Działały tu: 
Tajna Armia Polska, Służba Zwycięstwu Polski, ZWZ. W lutym 1942r. 
powstaje AK. Powiat Hrubieszowski jest jednym z obwodów Inspektoratu 
Zamojskiego AK. Obwód podzielony został na rejony, w jednym z nich w IV 
rejonie AK Południe walczył kilkusetosobowy oddział BCH "Rysia", 
zamordowanego już po wyzwoleniu, po ujęciu w Kryłowie. Za zasługi w 
walce  z okupantem Hrubieszów został odznaczony w 1977 r. Krzyżem 
Grunwaldu II klasy. 

Hrubieszów jest miastem rodzinnym Bolesława Prusa. Z miastem byli 
także związani Stanisław Staszic, Bolesław Leśmian (napisał tu tomik poezji 
„Łąka"), Abraham Stern (konstruktor maszyn rolniczych i pierwszej na 
świecie maszyny liczącej), Henryk Dobrzański (słynny „Hubal", jeszcze 
przed wrześniem 1939 r. mieszkał tu przez kilka lat), Mieczysław Becker 
(współkonstruktor pojazdu księżycowego „Rover" wykorzystanego w 
misjach Apollo l i 2 ), Stefan Dechateau (konstruktor sarkofagu dla 
elektrowni w Czarnobylu) i prof. Wiktor Zin. Swoje obrazy maluje tu 
Stanisław Bodes, artysta amator specjalizujący się  w malarstwie 
batalistycznym. 
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Najważniejsze zabytki architektoniczne Hrubieszowa: 
 
1. Kościół i klasztor dominikanów wzniesiony w latach 1736-1766, w 
miejscu starszego pochodzącego z 1695 r. Jego powstanie zawdzięczamy 
fundacji kasztelana bieckiego Józefa Kuropatnickiego i jego żony Zuzanny z 
Kurdwanowskich. Po kasacie w 1781 r. konwent istniał jeszcze do 1819 r. 
Cały zespół tworzą: 

• kościół pw. św. Mikołaja, murowany, barokowy, zbudowany pod 
koniec l pot. XVIII w. Konsekrowany w 1750 r., a od 1786 r. 
używany jako parafialny. Ołtarz główny w stylu regencji (z pół. 
XVIII w.), dwa boczne ołtarze rokokowe i ławki wczesnobarokowe (z 
l pół. XVII w.) 

• klasztor murowany, piętrowy, na rzucie litery L, powstał w latach 
1736-1766. Podczas przebudowy na szkołę ok. 1827 r. usunięto 
sklepienia zastępując je stropami, powiększono okna i zmieniono 
podziały wewnętrzne. 

2. Cerkiew prawosławna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
budowana w latach 1873-1875, na miejscu poprzedniego kościoła 
parafialnego rozebranego w 1796 r. Jest to bardzo malownicza budowla, 
zwieńczona wieloma cebulastymi hełmami różnej wielkości. 
3. Barokowa plebania z 1746 r., w formie dworu krytego mansardowym 
dachem. To tu urodził się Bolesław Prus. 
4. Dawna cerkiew grekokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie kościół 
rzymskokatolicki pw. Stanisława Kostki. Świątynię wzniesiono w latach 
1795-1828. 
5. Dawna cerkiew prawosławna, z 1910 r., obecnie kościół pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy. 
6. Dworek „Du Chateau", zgodnie z datą w naczółku wzniesiony w 1791 r. 
(choć niektórzy twierdzą, że wcześniej) w miejscu dawnego zamku. 
Malowniczą bryłę dworu urozmaica mansardowydach i czterokolumnowy 
portyk. W pot. XIX w. do dworu dobudowano oficynę wschodnią, a w 1941 
r. zachodnią, wzorowaną na poprzedniej. Obecnie znajduje się tu Muzeum 
Regionalne (ul. 3 Maja 11), czynne wt.-pt. 9.00-16.00, sob.-niedz. 9.00-
15.00. 
7. Klasycystyczny zespól pałacowy Kisewetterów z l pot. XIX w. 
8. Dwór Golakowskich z 2 pot. XIX w., położony w ładnym ogrodzie (ul. 3 
Maja 17). 
9. Kramy miejskie, tzw. „sutki" lub „jatki"", z początku XIX w., znajdujące 
się pośrodku rynku. 
Ciekawostką jest także stara kapliczka, znajdująca się przy ul. Pilsudskiego, 
wśród całkowicie już współczesnego blokowiska. Interesujący jest również 
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stary dąb rosnący przy zbiegu ulic Dobrzańskiego „Hubala" i 3 Maja. Ponoć 
miał pod nim, w 1693 r., odpoczywać sam Jan Sobieski. 
 
2.3. Dane szczegółowe 
 

Przedstawione poniżej w układzie tabelaryczny wybrane dane 
statystyczne zostały udostępnione przez Urząd Statystyczny w Lublinie. W 
przeważającej większości pochodzą one z roku 2006 (wchodzą w skład 
Rocznika Statystycznego 2007), a tylko niektóre, bardziej szczegółowe,                      
z braku aktualizacji zostały zaczerpnięte z bazy danych roku 2005. 
 
 
STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY 
Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 
Ogółem 
stałe miejsce zameldowania 
stan na 30 VI 2006 
Ogółem osoba 18.869 
Mężczyźni osoba 8.959 
Kobiety osoba 9.910 
Ogółem osoba 3.792 
w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat 
Ogółem osoba 2.887 
Mężczyźni osoba 1.452 
Kobiety osoba 1.435 
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni 
Ogółem osoba 12.961 
Mężczyźni osoba 6.541 
Kobiety osoba 6.420 
w wieku poprodukcyjnym 
Ogółem osoba 2.701 
Mężczyźni osoba 790 
Kobiety osoba 1.911 
Wskaźnik obciążenia demograficznego 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 53,9 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym osoba 71,2 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 22,4 
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
w wieku przedprodukcyjnym % 20,4 
w wieku produkcyjnym % 65 
w wieku poprodukcyjnym % 14,6 
Ludność wskaźniki modułu gminnego 
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ludność na 1 km2 osoba 562 
kobiety na 100 mężczyzn osoba 111 
Małżeństwa na 1000 ludności para 5,6 
urodzenia żywe na 1000 ludności osoba 11,9 
zgony na 1000 ludności osoba 12,2 
przyrost naturalny na 1000 ludności osoba -0,3 
MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE 
Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów 
Zameldowania 
w ruchu wewnętrznym 
Ogółem osoba 134 
Mężczyźni osoba 60 
Kobiety osoba 74 
Zagranica 
Ogółem osoba 0 
Mężczyźni osoba 0 
Kobiety osoba 0 
Wymeldowania 
w ruchu wewnętrznym 
Ogółem osoba 175 
Mężczyźni osoba 87 
Kobiety osoba 88 
Zagranica 
Ogółem osoba 1 
Mężczyźni osoba 1 
Kobiety osoba 0 
saldo migracji 
w ruchu wewnętrznym 
Ogółem osoba -41 
Mężczyźni osoba -27 
Kobiety osoba -14 
Zagranica 
Ogółem osoba -1 
Mężczyźni osoba -1 
Kobiety osoba 0 
Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku 
Zameldowania 
Ogółem osoba 134 
Miasta osoba 51 
Wieś osoba 83 
Zagranica osoba 0 
Wymeldowania 
Ogółem osoba 176 
Miasta osoba 122 
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Wieś osoba 53 
Zagranica osoba   
Tab.1: Dane demograficzne miasta Hrubieszów. 
 

Jak należało oczekiwać bilans demograficzny jest ujemny, zgony 
przeważają nad urodzeniami, nie mniej jednak społeczeństwo jest jeszcze 
młode 20% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, a 65% w wieku 
produkcyjnym. Z większą ostrożnością należy się odnieść do danych 
dotyczących migracji gdyż aktualnie wiele z nich nie łączy się z 
wymeldowaniem z pobytu stałego. 
 
PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY 
Pracujący wg płci 
Ogółem osoba 4.036 
Mężczyźni osoba 1.884 
Kobiety osoba 2.152 
Tab.2: Pracujący w głównym miejscu pracy.  
 
 Uderza niski udział pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców co 
świadczy o słabej aktywności zawodowej społeczności lokalnej. 
 
BEZROBOCIE 
Bezrobotni zarejestrowani wg płci 
Ogółem osoba 1.828 
Mężczyźni osoba 959 
Kobiety osoba  869 
Tab.3: Bezrobocie. 
 

Mimo, że ogólna stopa bezrobocia nie należy do najwyższych w 
województwie to jednak liczba bezrobotnych obciążająca ogólną liczbę 
zatrudnionych jest bardzo wysoka. 
 
UŻYTKI ROLNE 
Powierzchnia użytków rolnych 
Ogółem ha 2.344 
grunty orne 
Ogółem ha 1.941 
Sady 
Ogółem ha 16 
Łąki 
Ogółem ha 321 
Pastwiska 
Ogółem ha 66 
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LASY 
Lasy i grunty leśne 
Ogółem ha 82 
POZOSTAŁE GRUNTY I NIEUŻYTKI 
Pozostałe grunty i nieużytki 
Ogółem ha 853 
Tab.4: Grunty rolne i leśne na terenie miasta. 
 

Mimo swojego miejskiego charakteru Hrubieszów posiada w swoich 
granicach zaskakująco dużo gruntów o charakterze rolniczym, a także lasów.   
 
DROGI PUBLICZNE GMINNE 
Drogi gminne 
O nawierzchni twardej km 9,8 
O nawierzchni twardej ulepszonej km 9,8 
O nawierzchni gruntowej km 5,3 
Tab.5: Drogi gminne. 
 

Miasto charakteryzuje się niewielką długością dróg gminnych na 
swoim terenie z czego większość posiada twardą nawierzchnie. 
 
ZASOBY MIESZKANIOWE 
Zasoby mieszkaniowe wg form własności 
Ogółem 
Mieszkania Miesz. 6.459 
Izby Izba 23.816 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 401.354 
zasoby gmin (komunalne) 
Mieszkania Miesz. 574 
Izby Izba 1.645 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 24.081 
zasoby spółdzielni mieszkaniowych 
Mieszkania Miesz. 2.435 
Izby Izba 8.513 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 123.135 
zasoby zakładów pracy 
Mieszkania Miesz. 161 
Izby Izba 508 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 8.275 
zasoby osób fizycznych 
Mieszkania Miesz. 3.268 
Izby Izba 13.088 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 244.700 
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zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) 
Mieszkania Miesz. 0 
Izby Izba 0 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 0 
zasoby pozostałych podmiotów 
Mieszkania Miesz. 21 
Izby Izba 62 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 1.163 
Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji 
Ogółem 
Mieszkania Miesz. 6.459 
Izby Izba 23.816 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 401.354 
W miastach 
Mieszkania Miesz. 6.459 
Izby Izba 23.816 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 401.354 
na wsi 
Mieszkania Miesz. 0 
Izby Izba 0 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 0 
budynki wielorodzinne 
Mieszkania Miesz. 22 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 1.014 
Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne 
Ogółem 
Wodociąg Miesz. 6.050 
ustęp spłukiwany Miesz. 5.705 
Łazienka Miesz. 5.647 
centralne ogrzewanie Miesz. 5.423 
gaz sieciowy Miesz. 22 
W miastach 
Wodociąg Miesz. 6.050 
ustęp spłukiwany Miesz. 5.705 
Łazienka Miesz. 5.647 
centralne ogrzewanie Miesz. 5.423 
gaz sieciowy Miesz. 22 
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań 
W miastach 
Wodociąg % 93,7 
Łazienka % 87,4 
centralne ogrzewanie % 84,0 
Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych 
Ogółem 
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Mieszkania Miesz. 387 
wysokość zaległości tys. zł 29 
ponad 3 miesiące 
Mieszkania Miesz. 237 
wysokość zaległości tys. zł 23 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
1 mieszkania m2 62,1 
na 1 osobę m2 21,5 
REMONTY I MODERNIZACJE KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 
Remonty kapitalne i roboty remontowe mieszkań 
Remonty kapitalne 
mieszkania w budynkach wyremontowanych Miesz. 0 
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył Miesz. 0 
roboty remontowe - wymiana instalacji 
Mieszkania Miesz. 0 
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył Miesz. 0 
roboty remontowe - remont dachu 
Mieszkania Miesz. 58 
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył Miesz. 58 
roboty remontowe - wymiana stolarki budowlanej 
Mieszkania Miesz. 10 
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył Miesz. 10 
Instalacje nowo doprowadzone do mieszkań 
Mieszkania 
Ogółem Miesz. 7 
Wodociąg Miesz. 7 
Kanalizacja Miesz. 7 
centralne ogrzewanie Miesz. 0 
ciepła woda Miesz. 0 
gaz sieciowy Miesz. 0 
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył 
Ogółem Miesz. 7 
Wodociąg Miesz. 7 
Kanalizacja Miesz. 7 
centralne ogrzewanie Miesz. 0 
ciepła woda Miesz. 0 
gaz sieciowy Miesz. 0 
Ocieplenie budynków 
mieszkania w budynkach wyremontowanych Miesz. 0 
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył Miesz. 0 
DODATKI MIESZKANIOWE 
Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych 
Ogółem 
ogółem (liczba) Szt 11.166 
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Kwota Zł 1.451.759 
W zasobie gminnym 
ogółem (liczba) Szt 1.589 
Kwota Zł 190.343 
W zasobie spółdzielczym 
ogółem (liczba) Szt 6.166 
Kwota Zł 841.184 
W zasobie wspólnot mieszkaniowych 
ogółem (liczba) Szt 2.821 
Kwota Zł 341.346 
W zasobie prywatnym 
ogółem (liczba) Szt 211 
Kwota Zł 19.457 
W zasobie towarzystwa budownictwa społecznego 
ogółem (liczba) Szt 0 
Kwota Zł 0 
W zasobie innym 
ogółem (liczba) Szt 379 
Kwota Zł 59.429 
1995 – 2006 © Główny Urząd Statystyczny      
Tab.6: Zasoby mieszkaniowe miasta. 
 

Miasto posiada stosunkowo bogaty zasób mieszkaniowy, dobrze 
wyposażony technicznie w zakresie instalacji, jedyni niski stopień 
gazyfikacji budzi zastrzeżenia. Również liczba przeprowadzonych remontów 
zasobu komunalnego wydaje się być na dobrym poziomie. Nie występują 
niestety Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z kolei kwoty zasiłku 
mieszkaniowego dobrze świadczą o systemie opieki społecznej. 
 
PODMIOTY GOSPODARCZE 
Ogółem jed.gosp. 1.973 
Na 1000 mieszkańców                                                                                                             10 
Sektor publiczny 
podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 91 
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem jed.gosp. 62 
przedsiębiorstwa państwowe jed.gosp. 2 
spółki handlowe jed.gosp. 1 
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jed.gosp. 0 
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, 
gospodarstwa pomocnicze jed.gosp. 1 
Sektor prywatny 
podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 1.882 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 1.590 
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spółki handlowe jed.gosp. 46 
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jed.gosp. 5 
Spółdzielnie jed.gosp. 13 
Fundacje jed.gosp. 2 
stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 33 
Tab.7: Podmioty gospodarcze. 
 

Ogólna liczba podmiotów gospodarczych działających w mieście jest 
niska, a w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje zastraszająco niski 
wskaźnik zaledwie 10 podmiotów. Liczby te świadczą o niskiej aktywności 
gospodarczej społeczności lokalnej. 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA 
Wodociągi 
Długość czynnej sieci rozdzielczej km 51,6 
Długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy km 0 
długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy, 
eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km 0 
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania szt 2.658 
woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 458,2 
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach osoba 17.083 
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 17.083 
Kanalizacja 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 32,6 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy km 0 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy 
eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km 0 
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania szt 1.027 
ścieki odprowadzone dam3 604,8 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach osoba 14.197 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 14.197 
Sieć gazowa 
Długość czynnej sieci ogółem km 9,7 
Długość czynnej sieci przesyłowej km 0 
Długość czynnej sieci rozdzielczej w km km 9,7 
czynne połączenia do budynków mieszkalnych szt 5 
odbiorcy gazu gosp.dom. 22 
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. 2 
odbiorcy gazu w miastach gosp.dom. 22 
Zużycie gazu w tys. m3 tys.m3 0,5 
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 tys.m3 0,3 
Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 63 
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Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach 
odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu szt 7.383 
Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MWh 17.433 
Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast 
Wodociąg % 91,7 
Kanalizacja % 76,2 
Gaz % 0,3 
Tab.8: Gospodarka komunalna. 
 

Sieci komunalne są dobrze rozwinięte, w wyjątkiem sieci gazowej. 
Społeczność charakteryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej na 
głowę mieszkańca co świadczy o słabym wyposażeniu w urządzenia 
gospodarstwa domowego, słabym oświetleniu miasta, wykorzystaniu reklam 
świetlnych itp.  
 

Jako partnera do porównania sytuacji, czyli benchmarkingu wybrano 
gminę miejska Lubartów. Lubartów posiada nieco większą liczbę 
mieszkańców  - 22 900 osób. Jest również siedzibą powiatu i podobnie leży 
w województwie lubelskim na terenach nieuprzemysłowionych, ze znaczną 
przewaga rolnictwa.   

W zakresie potencjału społecznego i demografii, społeczeństwo 
Lubartowa jest równie młode, w wieku przedprodukcyjnym znajduje się 
20,2% mieszkańców, w wieku produkcyjnym 69,1% mieszkańców. 10,7% 
mieszkańców znajduje się w wieku poprodukcyjnym. Tak więc w zakresie 
potencjału demograficznego sytuacja Hrubieszowa jest podobna czyli mocna 
średnia (3,5 w skali 1 – 5). Na niekorzyść Hrubieszowa działa jednak ujemny 
przyrost naturalny. Dla kontrastu Lubartów posiada dodatni przyrost 2,9% co 
dobrze rokuje na przyszłość. Tu pozycję Hrubieszowa należy ocenić jako 
słabą (2 w skali 1 – 5). Saldo migracji w porównaniu z Lubartowem wypada 
na korzyść Hrubieszowa ubyło 41 osób, z Lubartowa wyjechało natomiast 
121. Sytuacje Hrubieszowa należy ocenić jako dobrą (4 w skali 1 – 5).  

Potencjał gospodarczy oceniany z pozycji sytuacji rynku pracy 
wykazuje w obu miastach podobna sytuację co do ilości zatrudnionych i 
bezrobotnych. Jednakże obciążenie liczby pracujących liczbą bezrobotnych 
wypada mało korzystnie dla Hrubieszowa bo 45% w porównaniu z 31% w 
Lubartowie. Tu pozycja Hrubieszowa jest bardzo słaba (1 w skali 1 – 5). 
Jeżeli porównujemy liczbę aktywnych podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców to wypada ona równie niekorzystnie dla obu miast gdyż wynosi 
ledwie 10 jednostek na 1000 mieszkańców. W obu sytuacjach pozycja jest 
bardzo słaba czyli 1 w skali 1 – 5.    

W zakresie potencjału przestrzeni znacznie silniejsza pozycje ma 
Hrubieszów 3303 ha i 33 kilometry kwadratowe powierzchni miejskiej, 
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podczas gdy Lubartów zaledwie 1391 ha i 14 kilometrów kwadratowych. 
Pozycja Hrubieszowa jest zatem dobra – zatem 4 w skali 1 – 5.  
 
Sumaryczna ocena Hrubieszowa: 

- Potencjał społeczny –       średnia  - 3,16  czyli prawie średnia 
(3,5) 

- Potencjał gospodarczy –  średnia – 1,00   - bardzo słaba  
- Potencjał przestrzeni –     średnia – 4,00 – dobra 

 
Łączna ocena z sześciu badanych parametrów w trzech obszarach wynosi 
zatem 2,58 czyli na pograniczu słabej (2) i średniej (3) nieznacznym 
wskazaniem na pozycje średnia. Ocena z benchmarkingu pokazuje także 
duży niewykorzystany potencjał rozwojowy  miasta tak w potencjale 
społecznym jak i przestrzennym. 
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Rozdział 3. Analiza strategiczna 
  

Analiza strategiczna społeczności lokalnej może składać się z wielu 
procedur analitycznych. Dla społeczności miasta Hrubieszów wybrano 
procedury analizy SWOT, czyli silnych i słabych stron społeczności oraz jej 
szans i zagrożeń. Następnie z pomocą metody analitycznej GOPP 
zidentyfikowano tzw. „drzewo problemów” społeczności, które w procesie 
dalsze analizy posłużyło do budowy „drzewa celów” wskazującego 
strategiczne obszary, w których należy skoncentrować wysiłki na rzecz 
rozwoju. W celu ustalenia związków przyczynowo – skutkowych w 
obszarach zidentyfikowanych jako problemowe wykorzystano analizę FMEA 
i schemat „ości ryby” Ishikawy. 
 
3.1. Analiza SWOT 
 
Mocne strony 
 

• Przygraniczne położenie na granicy z Ukrainą i bliskość przejścia 
granicznego Zosin 

• Euroregion Bug 
• Droga krajowa nr 74 
• Sąsiedztwo wartościowych turystycznie terenów nad Bugiem 
• LHS 
• Dobry stan środowiska naturalnego 
• Dziedzictwo kulturowe m.in. zabytki architektoniczne. 

 
Słabe strony 
 

• Peryferyjne położenie 
• Brak silnych zakładów pracy 
• Brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 
• Stosunkowo wysokie bezrobocie 
• Niska aktywność gospodarcza – ilość przedsiębiorstw na 1000 

mieszkańców niższa od średniej 
• Brak instytucji otoczenia i wspierania biznesu 
• Niski poziom dochodów gminy miejskiej 
• Niski poziom wydatków inwestycyjnych 
• Zadłużenie  
• Słaby rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej 
• Brak marketingu zewnętrznego i wewnętrznego 
• Brak wyższej uczelni 
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Szanse 
 

• Wzrost wymiany gospodarczej z Ukrainą 
• Rozwój współpracy transgranicznej i wzrost aktywności Euroregionu 

Bug 
• Euro 2012, wzrost ruchu turystycznego i poprawa infrastruktury 

drogowej 
• Dostępność i wykorzystanie funduszy strukturalnych UE 
• Rozwój międzyregionalnej i krajowej infrastruktury drogowej 
• Zainteresowanie tańszymi lokalizacjami i napływ inwestorów 

zewnętrznych 
• Przejście graniczne w Dołhobyczowie 
• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - budowa 

obwodnicy 
  

Zagrożenia 
 

• Marginalizacja na wschodnich rubieżach UE 
• Atrakcyjność innych rynków pracy poza regionem (odpływ ludności) 
• Zastój w rozwoju stosunków politycznych i gospodarczych z Ukrainą 
• Spadek atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego w 

wyniku dynamicznego rozwoju innych części kraju 
• Odpływ środków z funduszy strukturalnych do bogatszych regionów 

kraju, gdzie mogą być skuteczniej wykorzystane np. krajowe 
inwestycje Euro 2012 

 
 
Wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT 
 

Układ silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń przedstawiony 
powyżej wyraźnie wskazuje na konieczność oparcia przyszłej strategii w 
pierwszym rzędzie o walory położenia geograficznego czyniącego 
Hrubieszów swoistą „bramą na wschód”. Istotnymi elementami są tu droga 
krajowa 74, przejście graniczne w Zosinie oraz Linia Hutniczo - Siarkowa 
Wykorzystanie tych silnych stron oraz ich korelacja w obrębie szans ze 
wzrostem dostępności komunikacyjnej dzięki, jak należy się spodziewać, 
przyspieszonemu rozwojowi dróg na wschód w konsekwencji realizacji 
zadań Euro 2012 stwarza najprostszą i równocześnie najskuteczniejszą linię 
przyszłych działań strategicznych. 
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W zakresie rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i 
zwiększenia dochodów mieszkańców, a także samorządu należy wykorzystać 
dogodne położenie dla przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych, w tym 
przede wszystkim do budowy baz logistycznych, przeładunkowych, 
serwisowych związanych z międzynarodowym transportem drogowym i 
kolejowym. Działania te wymagać będą oczywiście intensyfikacji promocji 
miasta tak w obszarze inwestycyjnym jak i turystycznym. 

Analiza SWOT wskazuje również na konieczność eliminacji słabych 
stron takich jak,  brak lokalnego wsparcia dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, zadłużenie miasta, brak marketingu wewnętrznego i 
zewnętrznego, poprawę infrastruktury technicznej, oraz nasilenie 
skutecznych działań promocyjnych skierowanych zarówno do 
przedsiębiorców i działaczy gospodarczych jak i potencjalnych turystów.  
Nie mniej ważne będzie w przyszłości uniknięcie zagrożenia ogólną 
marginalizacją wschodniej części Lubelszczyzny, można temu 
przeciwdziałać jedynie poprzez wykreowanie silnej marki „produktu 
lokalnego Hrubieszów” we wszystkich obszarach aktywności – gospodarce, 
turystyce i kulturze. 
 
 
Analiza GOPP 
 

Metodologia Banku Światowego zwana GOPP (od angielskiego 
akronimu Goal Oriented Project Planning)2 służy identyfikacji 
podstawowych problemów społeczności lokalnej, polega ona na budowie 
tzw. „drzewa problemów”, a następnie wygenerowaniu podstawowych celów 
dla społeczności (tzw. „drzewo celów”). Na tym etapie zidentyfikowane 
problemy należy zamienić na cele.  

Metodologia GOPP pozwala dokonać analizy problemów 
rozwojowych społeczności lokalnej. Pozwala ona również na ustalenie 
hierarchii tych celów, co jest istotne następnie przy ich rozwiązywaniu. 
Można w ten sposób uniknąć nieprzemyślanej koncentracji działań na 
zjawiskach, które są jedynie skutkiem, a nie przyczyną problemów. Pozwala 
również ustalić tzw. wąskie gardła, czyli problemy kluczowe dla danego 
obszaru działania. 

Poniżej przedstawiono drzewo problemów społeczności lokalnej 
mieszkańców miasta Hrubieszów. 

 
 
 

                                                 
2 „GOPP Facilitator Manual” Little van den Geer, Utrecht, 1995 
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Niskie dochody przedsiębiorstw 
 
 
 
                                                                Niskie dochody 
  Słabość                                                              miasta 
miejscowego 
biznesu 
 
 
                  niskie dochody 
                    mieszkańców 
 
brak organizacji 
wsparcia biznesu 
                                             bezrobocie 
            
Brak inwestycji 
 
 
                                               Brak miejsc pracy 
 
 
                                                             Słaba infrastruktura              słabe MŚP 
                                                            komunalna i drogowa 
 
Brak promocji              niska 
I oferty                        atrakcyjność 
Inwestycyjnej               inwestycyjna 
 
                                                                Brak kapitału 
                                                                    własnego 
 
 
Niska aktywność                                                                         brak systemu 
i wykształcenie                                                                   wspierania biznesu 
 
mieszkańców                                                                           
 

                                             Peryferyjne położenie 
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Głównymi problemami społeczności lokalnej, o charakterze 

archetypów, okazują się być zagadnienia związane z peryferyjnym 
położeniem oraz niska dochodowością miejscowych firm. Przekładają się 
one z kolei na cały szereg innych niekorzystnych zjawisk występujących w 
społeczności lokalnej. 

Peryferyjne położenie przekłada się bezpośrednio na niską 
atrakcyjność inwestycyjną, a ta z kolei na brak inwestycji, co jest kolejnym 
problemem krytycznym. 

Zależności te maja charakter ciągu krytycznego, który oznaczamy 
jako ciąg nr 1 ( na schemacie oznaczony kolorem czerwonym), poprzez 
będący jego wynikiem brak inwestycji przekłada się on następnie pośrednio 
na niskie dochody mieszkańców. 

Na drugim niejako biegunie niska dochodowość firm lokalnych 
przekłada się bezpośrednio na niskie dochody mieszkańców oraz niskie 
dochody gminy. Jest to również zależność o charakterze krytycznym. Ten 
ciąg krytyczny nr 2 oznaczono na schemacie kolorem niebieskim. 

Analiza drzewa problemów wskazuje również, że centralne obecnie 
dla społeczności lokalnej problemy to niskie dochody mieszkańców i brak 
inwestycji. Mają one jednak charakter wtórny, a u ich źródeł leżą właśnie 
peryferyjne położenie i niska dochodowość miejscowego biznesu. 
 
Poniżej przedstawiono „drzewo celów” społeczności lokalnej mieszkańców 
miasta Hrubieszów powstałe w wyniku przekształcenia „drzewa 
problemów”. 
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 wzrost dochodów przedsiębiorstw 
 
 
 
                                                                wzrost dochodów 
 
  rozwój                                                              miasta 
miejscowego 
biznesu 
 
 
                  wzrost dochodów 
                    mieszkańców 
 
HAR jako organizacja 
wsparcia biznesu 
                                               spadek bezrobocia 
            
napływ inwestycji 
 
 
                                               nowe miejsca pracy 
 
 
                                                             rozwój infrastruktury         wzrost MŚP 
                                                            komunalna i drogowa 
 
silna promocja              poprawa 
i oferta                        atrakcyjności 
Inwestycyjna               inwestycyjnej 
 
                                                                Utworzenie funduszu pożyczkowego 
                                                                       typu „seed capital” 
 
Wzrost aktywności                                                utworzenie Hrubieszowskiej 
i wykształcenia                                                                    Agencji Rozwoju 
mieszkańców                                                                                HAR 
                                                                           
 

                                              
                                                               Peryferyjne położenie 
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Główne problemy społeczności lokalnej, wykazane wcześniej w 

drzewie problemów jako mające charakter archetypów, stanowią niewątpliwe 
„wąskie gardła” dla rozwoju społeczno gospodarczego miasta.  Problemy 
bezpośrednio związane z peryferyjnym położeniem nie mogą oczywiście ulec 
przekształceniu na cele, gdyż położenia geograficznego miasta nie da się 
zmienić wola jego mieszkańców. Jednakże w wyniku przemyślanych działań 
można oddziaływać skutecznie w takich obszarach jak, przykładowo, niska 
dochodowość miejscowych firm. Skuteczne i przemyślane inicjatywy lokalne 
przełożą się bowiem  na poprawę sytuacji w szeregu innych obszarach 
występowania niekorzystnych zjawisk w społeczności lokalnej. 

Zasadnicze znaczenie będzie tu miało uaktywnienie wspierania 
przedsiębiorczości oraz znacząca poprawa marketingu zewnętrznego i 
promocji miasta na zewnątrz. Wspieranie przedsiębiorczości może być 
prowadzone poprzez powołanie przykładowo Hrubieszowskiej Agencji 
Rozwoju HAR, która będzie koordynowała promocje skierowana do 
inwestorów, ich obsługę, wspierała małe i średnie przedsiębiorstwa, łącznie z 
możliwością powołania lokalnego funduszu pożyczkowego i mikro-
pożyczkowego typu „seed capital” (kapitał zalążkowy przedsiębiorstw). 
Ścieżkę oddziaływania interwencji w opisaną na poprzednim diagramie 
sytuację problemową („drzewo problemów”) na diagramie „drzewa celów” 
oznaczono na zielono 

Tak zdefiniowane oddziaływanie interwencyjne przyczyni się do 
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, napływu inwestycji, powstawania 
nowych miejsc pracy, a co za tym idzie wzrostu dochodów mieszkańców, a 
także samorządu miasta, co zaowocuje inwestycjami w infrastrukturę 
komunalną i drogową.  
 
 
Analiza FMEA 
 

Analiza przyczynowo skutkowa FMEA polega na wykazaniu 
przyczyn i skutków niekorzystnych zjawisk w celu ich uniknięcia ich 
występowania w przyszłości.  

Wyróżniono cztery obszary problemowe, które z dotychczasowych 
analiz wydają się najbardziej istotne dla sytuacji społeczności lokalnej i jej 
dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego. 

Wyniki analizy przedstawiono w formie schematycznej, przybiera on 
charakterystyczną postać tzw. diagramu „ości ryby”. 
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Obszar inwestycje 
 
 
2                                                                 1 
 
      Słaba promocja        brak kapitału własnego 
 
       niska 
       aktywność mieszkańców              drogi kapitał 
                                                               pozyskany 
 
 
 
zły stan dróg i oznakowanie                                                              brak 
                                                                                                        inwestycji 
 
słaba infrastruktura komunalna 
                                                              słabe przygotowanie 
                                                      do absorpcji inwestycji 
     peryferyjne położenie 
 
3                                                                  4 
 
 
 
 
Schemat 4. Schemat Ishikawy dla obszaru inwestycje w mieście Hrubieszów 
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Obszar przedsiębiorczość 
2                                                       1 
                                         Brak kapitału 
                                                własnego 
             słaba 
          promocja                                        
                                               Brak kapitału   
                                                zewnętrznego 
 
 
 
 
                                                                                             Niedostateczny 
rozwój 
 
                  Niski poziom                                                                       
         przedsiębiorczości 
                                                             niski poziom 
                                                         wykształcenia 
               peryferyjne 
                położenie 
                                                   brak systemu 
                                                 wspierania innowacji 
                                                 i promocji biznesu                                       
brak wsparcia MSP                         
3                                                           4 
 
 
 
 
 
 
Schemat 5. Schemat Ishikawy dla obszaru przedsiębiorczość w mieście Hrubieszów 
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Obszar – zamożność gminy i dochody mieszkańców 
 
 
 
 
2                                           1   Niska dochodowość 
                                                  firm 
brak promocji dla 
przyjezdnych by tworzyć 
dochód  z biznesu                                                       
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                wspierania 
rozwoju biznesu 
 
 
 
 
Schemat 6. Schemat Ishikawy dla obszaru zamożność gminy i dochody 
mieszkańców  w mieście Hrubieszów 
 
 
 
 
 
Powyżej przedstawiono kolejno następujące obszary problemowe: 

• brak inwestycji i strukturalna słabość gospodarki 
• słaby rozwój przedsiębiorczości 
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• niska zamożność gminy i dochody mieszkańców i w takiej kolejności 
zostaną zdiagnozowane. 

 
W diagramie zespoły przyczyn określone na „ościach” oznaczają 
odpowiednio: 

• Nr 1 – obszar przyczyn finansowych 
• Nr 2 -  obszar przyczyn rynkowych 
• Nr 3 -  obszar przyczyn wynikłych z procesów wewnętrznych 
• Nr 4 -  obszar przyczyn wynikłych z procesów innowacji, wzrostu i 

rozwoju 
 
 
 
Diagnoza z przeprowadzonej analizy przyczynowo – skutkowej FMEA. 
 
 
Obszar inwestycje 
 
 

Konkluzja z przeprowadzonych warsztatów wskazuje, że brak 
inwestycji lub też niedostateczny poziom inwestycji tak komunalnych, 
infrastrukturalnych czy też w zakresie nowych przedsiębiorstw jest jednym z 
kluczowych problemów i barier z jakimi zmaga się społeczność lokalna. 
Zjawisko to poddano analizie w czterech aspektach kategorii przyczyn - 
finansowym, rynkowym, procesów wewnętrznych oraz w zakresie innowacji, 
nauki i rozwoju. 

W perspektywie finansowej jako kategorii przyczyn wyraźnie ukazują 
się braki kapitałowe jako źródło słabości i niedostatku inwestycji. Bardziej 
szczegółowe podejście ujawnia trzy podstawowe przyczyny pojedyncze, a 
mianowicie brak kapitału własnego, wysoki koszt pozyskania kapitału 
zewnętrznego i trudności w pozyskaniu finansowania z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

Brak kapitału własnego społeczności lokalnej jest w pierwszym 
rzędzie wynikiem niskich dochodów ludności, a także w wyniku sytuacji 
gospodarczej niskich dochodów samorządów gmin. Alternatywne pozyskanie 
kapitału w drodze zaciągnięcia kredytu czy też emisji obligacji jest 
rozwiązaniem kosztownym, co stawia pod znakiem zapytania efektywność 
takiego działania. Nowopowstała możliwość pozyskania środków 
finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej również okazuję 
się niełatwym rozwiązaniem. Po pierwsze procedura pozyskiwania środków 
jest skomplikowana wymaga wiedzy i nakładów na przygotowanie stosownej 
dokumentacji, po drugie miejscowe samorządy z uwagi na ograniczone 
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środki finansowe nie zawsze stać na udział własny w wysokości 25% 
nakładów inwestycyjnych. 

Następna kategorią przyczyn jest obszar rynkowy albo marketingowy. 
W tej kategorii występują dwie główne przyczyny są to brak promocji 
obszaru jako obiecujących terenów inwestycyjnych oraz niska aktywność 
mieszkańców. Skuteczna promocja obszaru umożliwiłaby pozyskanie 
kapitału na inwestycje od inwestorów zewnętrznych krajowych lub 
zagranicznych. Miasto nie przygotowało do chwili obecnej informatora lub 
też materiałów promocyjnych zawierających kompleksową ofertę 
inwestycyjną, którą można by skierować do potencjalnych inwestorów 
zewnętrznych lub tez wykorzystywać na targach czy też imprezach 
wystawienniczych. Druga istotna przyczyna to niska aktywność 
mieszkańców tak w zakresie przedsiębiorczości jak i tworzenia związków 
czy organizacji promujących obszar. Prężnie działające lokalne małe i 
średnie przedsiębiorstwa mogłyby stać się same w sobie narzędziem 
promocji lub też w wyniku własnej kooperacji spowodować zainteresowanie 
tym obszarem inwestorów zewnętrznych. 

Z kolei organizacje pozarządowe jak przykładowo stowarzyszenia 
wspierania rozwoju i promocji Hrubieszowa i mogłyby skutecznie promować 
możliwości inwestycji na swoim terenie tak na skalę wojewódzką jak i 
ogólnokrajową. 

Kolejna kategoria przyczyn braku inwestycji to przyczyny wynikłe z 
tzw. procesów wewnętrznych zachodzących w społeczności lokalnej.  

Główną i praktycznie jedyna przyczyna niekorzystnych procesów 
wewnętrznych zachodzących w społeczności lokalnej jest peryferyjne 
położenie miasta. 

Peryferyjność położenia posiada kilka aspektów, pierwszy to aspekt 
europejski, gminy leżą po prostu na obecnych rubieżach Unii Europejskiej i 
trudno określić perspektywy ożywienia tego obszaru w perspektywie 
niejasnego stosunku UE do współpracy i integracji z Ukrainą, Euro 2012 
tworzy jednak nową szansę. Mamy również aspekt krajowy, tu peryferyjność 
położenia łączy się z problemami tzw. ściany wschodniej czyli najsłabszych 
strukturalnie polskich województw, dodatkowo obszar obu gmin położony 
jest jak gdyby na uboczu ważnych krajowych i europejskich korytarzy 
komunikacyjnych, a mianowicie drogi krajowej 74 na odcinku Zamość – 
Zosin. Mimo, że droga 74 przebiega przez  Hrubieszów, tranzytowy ruch na 
niej związany z wymiana gospodarczą wschód – zachód nie generuje 
aktywności gospodarczej na terenie samej gminy. Położenie to powoduje, że 
zarówno ruch związany z działalnością gospodarczą, jak i ruch turystyczny 
niejako omija obszar badanych gmin. 

Inne ośrodki w głębi kraju przechwytują zatem aktywność 
gospodarczą, jak również zainteresowanie potencjalnych inwestorów i 
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możliwości rozwojowe takie jak lokalizacja centrów logistycznych wzdłuż 
korytarzy komunikacyjnych. W rezultacie mamy do czynienia z 
negatywnymi zjawiskami procesów wewnętrznych takimi jak obniżona 
aktywność gospodarcza, odpływ aktywnych i wykształconych kadr, obniżona 
atrakcyjność inwestycyjna, a w konsekwencji trudności w pozyskaniu 
inwestorów zewnętrznych. 

W kategorii przyczyn innowacje, nauka i rozwój ponownie 
dostrzegamy jedna zasadniczą i główną przyczynę słabości w zakresie 
pozyskiwania inwestycji. Jest nią słabe przygotowanie do absorpcji 
inwestycji. Zdolność do absorpcji inwestycji determinują w pierwszym 
rzędzie możliwości w zakresie posiadanych terenów przygotowanych do 
inwestycji, posiadane obiekty gospodarcze do zbycia, tereny uzbrojone, 
placówki obsługi inwestora, przygotowane kwalifikowane kadry 
potencjalnych pracowników, bez posiadania przygotowanej oferty 
inwestycyjnej przez właściwe samorządy trudno jest zdolność do ewentualnej 
absorpcji ocenić i dlatego obecna ocena musi być negatywna.      
 
 
Obszar przedsiębiorczość 
 
 

Stan rozwoju przedsiębiorczości określono jako niezadowalający. 
Analiza przyczynowo skutkowa pozwala wyróżnić w tym obszarze 
następujące kategorie przyczyn: przyczyny związane ze słabością finansową 
lokalnej gospodarki, przyczyny związane ze słaba pozycja rynkową, 
przyczyny niekorzystnych procesów wewnętrznych oraz przyczyny związane 
z niska innowacyjnością.  

W perspektywie kategorii przyczyn finansowych, która wydaje się 
najbardziej ważyć na rozwoju małych i ,średnich przedsiębiorstw 
wyróżniono dwie przyczyny pojedyncze, a mianowicie brak kapitału 
własnego i brak kapitału zewnętrznego. Brak kapitału własnego wiąże się 
bezpośrednio z niskimi dochodami społeczności lokalnej, jej stosunkowo 
niewielka zamożnością i niska rentownością prowadzonej już w niektórych 
przypadkach działalności gospodarczej. Z tego tez powodu trudno oczekiwać 
zasobów kapitału endogenicznego jako znaczącego czynnika tworzenia 
aktywności gospodarczej na tym terenie. Brak kapitału zewnętrznego 
bezpośrednio związany jest z niska atrakcyjnością inwestycyjną badanego 
miasta co powoduje, że niewielu jest inwestorów zewnętrznych, którzy 
wnieśliby swój kapitał do obrotu gospodarczego społeczności lokalnej. 
Równocześnie możliwości pozyskania kapitału w drodze kredytu są bardzo 
ograniczone z uwagi na jego wysoki koszt oraz restrykcyjna politykę banków 
w stosunku do małych przedsiębiorców. 
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W kategorii przyczyn rynkowych znajduje się jedna tylko przyczyna 
ale o ogromnym znaczeniu, jest to brak właściwej promocji. Przyczyna ta 
oddziaływa na stosunki rynkowe przedsiębiorstw lokalnych na wielu 
płaszczyznach. W jednym aspekcie nie pozwala przedsiębiorstwom pozyskać 
rynków innych niż lokalny co z uwagi na niska siłę nabywczą ludności 
miejscowej prowadzi do ograniczeń sprzedaży, a zatem i ograniczeń 
dochodów i rozwoju. W drugim aspekcie brak promocji nie pozwala 
nawiązać korzystnych kontaktów kooperacyjnych z partnerami z innych 
części kraju co również ogranicza rozwój przedsiębiorstw i odwrotnie 
potencjalni partnerzy z innych części kraju mogą nie wiedzieć o 
możliwościach działania na badanym terenie obu gmin.  W końcu brak 
promocji to także niemożność kreowania pozytywnego wizerunku 
gospodarki lokalnej, a co najważniejsze niemożność kreowania produktów 
lokalnych i „marki hrubieszowskiej”. 

Kategoria procesów wewnętrznych zachodzących w gospodarce 
wykazuje jedna główna przyczynę problemów, a mianowicie peryferyjne 
położenie. Ma ono niestety decydujący wpływ na rozwój przedsiębiorczości. 
Przebiegający na tym terenie ale jednak niewykorzystany, międzynarodowy 
szlak komunikacyjny oraz inne regionalne ośrodki rozwoju, które można 
wręcz nazwać ośrodkami ograniczonego wzrostu wysysają  niejako 
aktywność gospodarczą ze społeczności lokalnej, widać to wyraźnie w 
statystykach, w ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców. Dlatego dla wsparcia rozwoju przedsiębiorczości należy 
tworzyć alternatywne możliwości, które przyciągnęłyby przedsiębiorców. 
W kategorii przyczyn związanych z innowacją, nauka i wzrostem należy 
wyróżnić również jedna zasadniczą przyczynę, jest to brak systemu 
wspierania innowacji i promocji przedsiębiorczości. W Hrubieszowie nie 
działa centrum informacji gospodarczej, nie ma stanowisk pracy, które 
świadczyły by usługi doradcze dla przedsiębiorców, nie ma informacji na 
temat dostępności środków pomocowych dla MŚP, nie ma programu 
zachęcającego przedsiębiorców do sięgania po nowe innowacyjne pomysły 
na działalność gospodarczą, nie sprzyja również temu niska informatyzacja 
społeczności lokalnej. Na terenach strukturalnie słabych gospodarczo 
przedsiębiorczość potrzebuje wsparcia, gdyż społeczność lokalna jak wynika 
z innych kategorii przyczyn jest normalnie zbyt słaba by bez wsparcia 
generować wzrost gospodarczy. Przyczyny te powodują zatem zahamowania 
w rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. 
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Obszar dochody gminy i zamożność mieszkańców 
 
 

Ponieważ wśród problemów społeczności lokalnej znalazły się 
zagadnienia związane z niskimi dochodami własnymi gminy, zadłużeniem 
oraz niskimi dochodami mieszkańców obszar ten poddano analizie jako 
istotny dla diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej. W kategorii przyczyn 
finansowych ustalono przyczyny związane ze źródłami dochodów, w 
kategorii przyczyn rynkowych przyczyny związane ze słabościami 
marketingowymi pozyskiwania dochodów, w kategorii przyczyn wynikłych z 
procesów wewnętrznych zagadnienia procesów dywersyfikacji źródeł 
dochodów, a w kategorii przyczyn związanych z innowacyjnością, nauką i 
wzrostem problemy nowoczesności gospodarki. 

W kategorii przyczyn o charakterze finansowym wyróżniono dwie 
najważniejsze przyczyny pojedyncze, a to: niską dochodowość i słabość 
finansową przedsiębiorstw działających na tym obszarze. Ponieważ 
zdecydowana większość mieszkańców utrzymuje się z pracy najemnej lub 
drobnej przedsiębiorczości dochodowość sektora MSP ma decydujące 
znaczenie dla zamożności i poziomu życia społeczności lokalnej. Jak 
ustalono sektor MSP charakteryzuje się niska dochodowością i posiada 
strukturalne słabości rzutuje to niestety negatywnie na zamożność 
mieszkańców, którzy nie są w stanie osiągać zadowalających dochodów. Ma 
to również negatywny wpływ na  siłę nabywcza społeczności lokalnej i nie 
wpływa korzystnie na możliwości rozwoju przedsiębiorstw na rynku 
lokalnym. W ten sposób następuje spotęgowanie drugiej pojedynczej 
przyczyny słabości finansowej, a mianowicie słabości finansowej 
przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa działające na rynku lokalnym są słabe 
finansowo ponieważ w społeczności brak jest kapitału własnego, a dostęp do 
kapitału na rynku bankowym jest w znacznym stopniu utrudniony. Ich 
słabość finansowa jest jednak również jak zauważono przed chwilą pochodną 
słabości rynku lokalnego i niskiej siły nabywczej ludności. 

W kategorii przyczyn o charakterze rynkowym wyróżniono z kolei 
dwie zasadnicze przyczyny pojedyncze, a mianowicie brak promocji 
skierowanej do przyjezdnych, którzy przybywając na teren miasta wydawali 
by pieniądze i tym samym umożliwiali miejscowej ludności uzyskanie 
dochodów z działalności gospodarczej innej niż rolnicza oraz brak promocji 
skierowanej do potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Mimo posiadanych 
atrakcji turystycznych o charakterze czy to obiektów historycznych czy tez 
krajobrazowym promocja obszaru jest słaba co przekłada się na niewielki 
ruch turystyczny. Pewne ożywienie może tu wprowadzić rozwój współpracy 
gospodarczej z Ukrainą, organizacja Euro 2012 co w efekcie może przynieść 
ożywienie ruchu transgranicznego i związanej z tym działalności 
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gospodarczej aktualnie jednak oznak takiego ożywienia nie widać. Jeszcze 
bardziej dotkliwym problemem wydaje się być brak promocji skierowanej do 
potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Ponieważ społeczność lokalna jest 
słaba kapitałowo, a pozyskanie kapitału od inwestorów zewnętrznych w 
formie dokonywanych przez nich inwestycji, czy to w formie budowy 
obiektów gospodarczych od podstaw czy zakupu już istniejących obiektów 
jest najtańszą forma pozyskiwania kapitału promocja mająca na celu 
przyciągniecie inwestorów z zewnątrz czy to krajowych czy zagranicznych 
ma tu kluczowe znaczenie. Rola promocji jest tym większa, że teren jak 
ustalono wcześniej ma charakter peryferyjny, nie jest znany jako obszar 
dogodny do inwestowania na rynku ogólnokrajowym, a zatem bez 
intensywnej promocji trudno liczyć na pojawienie się licznych inwestorów. 
Niestety bak jest zintegrowanej oferty inwestycyjnej i brak jest działań 
promocyjnych. Bez inwestycji nie powstaną jednak nowe miejsca pracy, a 
zatem nie zwiększą się także dochody ludności i miasta.  

W kategorii przyczyn związanych z procesami wewnętrznymi 
zachodzącymi w gospodarce lokalnej mamy jedna główna przyczynę niskich 
dochodów, jest to brak systemu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 
sektore MSP. Ponieważ jak ustalono przedsiębiorstwa są słabe tak z 
powodów kapitałowych jak i z powodu słabości rynku lokalnego by uzyskać 
znaczący rozwój  przedsiębiorczości konieczne jest aktywne wsparcie tego 
sektora. Aktualnie brak jest jednak ośrodków doradztwa dla przedsiębiorców 
tak w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak i w 
zakresie pozyskiwania środków pomocowych z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. Brak jest również inicjatyw czy tez organizacji pozarządowych 
wspierających przedsiębiorczość, a to właśnie rozwój sektora pozarolniczego 
może być istotnym źródłem wzrostu dochodów społeczności lokalnej. 

W końcu w kategorii przyczyn związanych z innowacjami, nauką i 
rozwojem wyróżniono dwie przyczyny pojedyncze są to niska innowacyjność 
lokalnej gospodarki oraz stosunkowo niski średni poziom wykształcenia 
mieszkańców. 

Niska innowacyjność gospodarki lokalnej jest niejako pochodną 
słabości miejscowych przedsiębiorstw. Większość przedsiębiorstw  są to 
mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się przeważnie działalnością, która nie 
wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, mają zatem przykładowo 
charakter małych przedsiębiorstw handlowych. Siła przebicia 
przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce i na coraz trudniejszym rynku 
krajowym w dużej mierze uzależniona jest od innowacyjności pomysłu na 
działalność gospodarczą, innowacyjnych technologii, a coraz częściej także 
wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. 
Takich przedsiębiorstw nie widać w lokalnej gospodarce dlatego też ich 
szanse na zaistnienie i skuteczne konkurowanie na rynku szerszym niż 
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lokalny jest niewielkie, co dotyczy także możliwości  osiągania znacznych 
dochodów. Druga istotną pojedynczą przyczyna w tej kategorii jest 
stosunkowo niska średnia wykształcenia mieszkańców. Jak wiadomo 
współczesna gospodarka jest w coraz większym stopniu oparta na wiedzy. 
Dobrze wykształcone kadry są podstawą nowoczesnej gospodarki i 
nowoczesnych, konkurencyjnych przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie 
czasu należy liczyć na poprawę sytuacji z uwagi na wejście na rynek pracy 
wykształconej młodzieży. Z uwagi na niską atrakcyjność lokalnego rynku 
pracy należy jednak również wyrazić obawy czy nie będziemy obserwowali 
dalszej wzmożonej migracji młodych wykształconych ludzi do ośrodków 
wzrostu gospodarczego na terenie województwa czy kraju, który to proces 
już daje się zauważyć. Dodatkowo wykształcenie znacznie poprawia szanse 
na rynku pracy, a zatem i dochody osobiste ludności. 

Wszystkie opisane powyżej przyczyny generują niestety niekorzystne 
zjawiska hamujące rozwój społeczno – gospodarczy poprzez niskie dochody 
miast i niewielką zamożność społeczności lokalnej. 
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Rozdział 4: Misja i wizja 
 

Misja i wizja to podstawowe sformułowania w planowaniu i 
zarządzaniu strategicznym. W organizmach miejskich krajów zachodnich 
sformułowania misji i wizji są powszechne. Związane jest to także z 
wdrażaniem różnorodnych systemów polityki jakości i zarządzania przez 
jakość, które to systemy takich sformułowań wymagają. Każda organizacja 
czy społeczność powinna zidentyfikować sens swego działania czyli misję i 
cele do których dąży czyli wizje lepszej przyszłości.   
 
Misja społeczeństwa miasta Hrubieszów 
 
 

Podejście strategiczne widzi misję przede wszystkim jako strategiczne 
narzędzie służące do zdefiniowania istoty bytu  i działalności organizacji lub 
społeczności lokalnej. Misja próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytania 
na czym polega nasze działanie i co powinniśmy czynić w przyszłości. Misja 
powinna ujmować zasadnicze elementy: cel, strategię, wartości, standardy 
zachowania.3 Misja jest także kulturowym spoiwem, w którym społeczność 
funkcjonuje jako zbiorowa całość. Tak rozumiana misja jest równoznaczna z 
filozofia działania, która pomaga członkom społeczności postrzegać 
wydarzenia w ten sam sposób i mówić tym samym językiem. 

 
 

MISJA SPOŁECZNOŚCI SAMORZĄDOWEJ 
MIASTA HRUBIESZÓW 

 
 
 

Misją społeczności miasta Hrubieszów jest budowa i rozwój aktywnej 
społeczności samorządowej na pograniczu państw, tradycji, kultur i 
systemów gospodarczych jako brama na wschód dla przyszłych procesów 
integracji europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 A. Campbell, S.Yeung, „Creating a Sense of Mission” Long Range Planning, sierpień 1991 
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WIZJA PRZYSZŁEGO ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI MIASTA 
HRUBIESZÓW 

 
 

Wizja odnosi się do pożądanego przyszłego stanu rzeczywistości, 
który pod pewnymi istotnymi względami jest lepszy niż obecna 
rzeczywistość. Obraz ten może być niejasny jak marzenie lub tak dokładny 
jak zadanie lub misja. 

Wizja to przyszłość, która będzie lepsza niż stan obecny.4 
Wizja jest ograniczona czasowo i dotyczy przede wszystkim celu, 

pożądanej przyszłej sytuacji, po jej osiągnięciu musi być opracowana nowa 
wizja, podczas gdy misja jest niejako ponad czasowa i bardziej 
ukierunkowana na zasady działania. 

Stworzenie dobrej wizji wymaga wyobraźni i umiejętności twórczego 
myślenia ale także realizmu i umiejętności trafnego prognozowania 
przyszłości w oparciu o aktualne tendencje rozwojowe. 

 
 
Wizja społeczności samorządowej Miasta Hrubieszów 
 
Na pograniczu Unii Europejskiej, w obszarze Euroregionu Bug, w 

ekologicznie czystym otoczeniu dynamicznie rozwija się społeczność 
lokalna, przyjazna przedsiębiorczości, inwestorom, turystom i przyjezdnym z 
kraju i z zagranicy, która wspiera rozwój organizacji pozarządowych i 
rozwija społeczeństwo obywatelskie. W przyjaznym otoczeniu mieszkańcy 
budują zamożną, świadomą, wykształconą, aktywną i przedsiębiorczą 
społeczność oraz rozwijają współpracę z sąsiadami tak z kraju jak i z 
zagranicy. Społeczność ta dba o rozwój oświaty, tworzenie perspektyw 
zawodowych dla  wykształconej młodzieży, a także zapewnienie 
wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru miasta. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
4 W. Bennis, B. Nanus, „Leaders: The Strategies for Taking Charge”, N. Jork, 1985 
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Rozdział 5: Kierunki rozwoju do 20015 roku  
                    – Perspektywy Strategiczne 
 

Przyjęte cele rozwoju społeczności miasta Hrubieszów w pełni 
wpisują się w kierunki strategiczne rozwojowe wskazywane w dokumentach 
programowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski. Najpełniej wyrażone 
one zostały między innymi w takich dokumentach jak:   
 

• Narodowa Strategia Spójności, której celem strategicznym jest 
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 
polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. 

 
• Strategia Rozwoju Polski Wschodniej, której podstawowym celem 

jest wyrównanie różnic w rozwoju regionalnym, nadrobienie 
historycznych zaległości rozwojowych i budowy nowoczesnej 
gospodarki na terenach zagrożonych marginalizacją. 

 
• Strategia Lizbońska, która za cel strategiczny stawia „utworzenie na 

obszarze Unii Europejskiej najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej, 
opartej na wiedzy, gospodarki na świecie, zdolnej do trwałego i 
zrównoważonego rozwoju oraz zapewniającej tworzenie większej 
ilości miejsc pracy”; 

 
• III Raport Spójności, projekty rozporządzeń do funduszy 

strukturalnych na lata 2007-2013 oraz Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty, w których przewiduje się realizację spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach trzech celów 
strategicznych: konwergencja, konkurencyjność oraz współpraca 
terytorialna; 

 
• Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju – 

Polska 2025, która między innymi zakłada realizację wizji rozwoju 
Polski jako społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy w 
trzech obszarach priorytetowych: konkurencyjna gospodarka, 
nowoczesne społeczeństwo oraz sprawne państwo; 
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• Długofalowa Strategia Rozwoju Regionalnego Kraju do roku 
2020, która opiera realizację celu nadrzędnego, jakim jest 
„zrównoważony i zintegrowany rozwój, optymalnie wykorzystujący 
regionalną różnorodność zasobów do podnoszenia poziomu i jakości 
życia społeczności terytorialnych oraz osiągania spójności 
wewnętrznej i w przestrzeni Unii Europejskiej”, na wdrażaniu działań 
w czterech priorytetowych obszarach, tj. gospodarka, społeczeństwo, 
terytorium oraz państwo; 

 
• Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, w 

ramach której przewiduje się, że cele strategiczne (Wspieranie 
konkurencyjności gospodarczej regionów, Elastyczne różnicowanie 
celów i wykorzystanie endogenicznego potencjału regionów, 
Wyrównywanie szans rozwojowych) będą osiągane między innymi 
poprzez realizację takich priorytetów jak: rozwój gospodarki oparty 
na wiedzy, wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, rozwój współpracy 
międzynarodowej regionów oraz wsparcie rozwoju instytucjonalnego 
w województwach; 

 
• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, której 

głównym celem jest wykorzystanie dobrze wykształconej 
policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej do dynamizacji 
rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób zapóźnienia 
cywilizacyjnego; 

 
 
5.1. Opis poszczególnych priorytetów i celów rozwojowych oraz sposobu  

ich realizacji    
 

Poszczególne priorytety rozwoju będą realizowane w oparciu o 
zestaw spójnych i wzajemnie się uzupełniających celów operacyjnych, 
stanowiących z kolei podstawę do określenia wiodących kierunków działań 
lub zadań w ramach danego celu. Nakreślone kierunki modernizacji i 
rozwoju lokalnej gospodarki będą możliwe do osiągnięcia poprzez realizację 
określonych celów operacyjnych. Podstawowym założeniem proponowanych 
celów operacyjnych jest dążenie do ograniczenia bądź wyeliminowania 
słabych stron lokalnej gospodarki oraz wzmocnienie tych elementów i 
dziedzin rozwoju gospodarczego, które w dłuższej perspektywie pozwolą na 
ukształtowanie konkurencyjnego profilu gospodarki, zdolnej tworzyć i 
zachowywać trwałe miejsca pracy oraz przyciągać nowe inwestycje i 
podnieść poziom życia mieszkańców miasta.  
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Poniżej dokonano krótkiej charakterystyki celów rozwoju 
społeczności lokalnej wraz ze wskazaniem działań operacyjnych, 
realizowanych w ramach danego celu, a także określeniem zestawu 
wskaźników monitorujących efekty wdrażania poszczególnych działań. 
 

Cele rozwojowe społeczności miasta Hrubieszów podzielono na 
cztery obszary lub perspektywy zgodnie z metodologią strategicznej karty 
wyników wg R. Kaplana i D. Nortona z Harvard Business School. Są to 
kolejno perspektywa marketingowa, finansowa, procesów wewnętrznych 
oraz perspektywa innowacji, nauki i rozwoju społecznego. 

W ten sposób otrzymujemy cztery główne priorytety, w ramach 
każdego priorytetu wyznaczone zostaną następnie cele, celom z kolei zostaną 
przyporządkowane działania zmierzające do osiągnięcia tego celu. Rezultaty 
i skuteczność działań będą dla celów monitoringu mierzone za pomocą 
skwantyfikowanych wskaźników realizacji określony w ten sposób zostanie 
stan wyjściowy i docelowy stan pożądany.  
 

5.2. Perspektywa mieszkańca (marketingowa) 
 

Perspektywa marketingowa planowania strategicznego skierowana 
jest do trzech rodzajów potencjalnych klientów: mieszkańców miasta, 
turystów oraz przyszłych inwestorów zewnętrznych. W perspektywie tej 
zidentyfikowane zostały następujące cele strategiczne. 

 

Cel 1. Hrubieszów miastem turystyki 
 
 Jak wynika z diagnozy potencjału rozwojowego obok potencjału 
gospodarczego rozwój turystyki może stanowić bardzo silny element 
napędowy gospodarki dla społeczności lokalnej. Produkty turystyczne nie 
wymagają dużych nakładów kapitałowych i opierają się w dużej mierze na 
potencjale endogennym co jest dogodne dla społeczności gdyż cierpi ona na 
brak kapitału i najłatwiej będzie jej wykorzystać te zasoby i możliwości, 
które już posiada. Kreowanie zapotrzebowania na lokalny produkt 
turystyczny polegać będzie przede wszystkim na promowaniu zdrowego 
trybu życia w zgodzie z przyrodą z dala od terenów silnie zurbanizowanych. 
Należy również promować walory turystyczne obszaru, walory 
krajobrazowe, przyrodnicze, zabytki przyrody, architektury oraz dziedzictwa 
kulturowego, służyć temu powinny wydawnictwa promocyjne oraz udział w 
imprezach targowych i wystawienniczych. Wsparcie oferty turystycznej 
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miasta Hrubieszów  stanowić powinna rozwinięta infrastruktura usług 
turystycznych oferowanych przez miejscową małą przedsiębiorczość. 
Turystyka stanowi stosunkowo tanie źródło wytwarzania wartości dodanej o 
stopie zwrotu znacznie przewyższającej uzyskiwaną w działalności 
produkcyjnej czy innej działalności usługowej. Kluczem do sukcesu jest 
jednak wykreowanie własnego unikalnego, możliwie kompleksowego 
produktu turystycznego. 
 

W obszarze Celu 1 zidentyfikowano dwa działania: 
• Działanie 1. Opracowanie programu rozwoju turystyki w mieście, w 

oparciu o szczegółową  inwentaryzację posiadanych zasobów. 
• Działanie 2. Stworzenie ofensywnego programu promocji walorów 

turystycznych, zasobów dziedzictwa kulturowego i atrakcyjności 
przyrodniczej. 

 
Cel 2. Hrubieszów przychylny inwestorom 
 
 Społeczność lokalna jak wykazały przeprowadzone ekspertyzy i 
analizy cierpi na brak kapitału własnego oraz ma trudności w pozyskaniu 
drogiego kapitału ze źródeł rynkowych. Najtańszym źródłem kapitału dla 
społeczności znajdujących się w fazie rozwoju jest, jak pokazują 
doświadczenia krajowe i międzynarodowe, jest kapitał pozyskany od 
inwestorów zewnętrznych, jest to bowiem najprostszy sposób pozyskiwania 
kapitału. Z tego też względu należy dołożyć wszelkich starań by pozyskiwać 
inwestorów zewnętrznych krajowych lub zagranicznych, którzy będą skłonni 
uruchamiać własne przedsięwzięcia gospodarcze na terenie gminy miasta 
Hrubieszów. Tak powstałe przedsięwzięcia gospodarcze generować będą 
wzrost dochodów własnych samorządu, tworzyć nowe miejsca pracy i 
przyczynią się do wzrostu zamożności całej społeczności mieszkańców. Dla 
realizacji tego celu należy podejmować działania zachęcające inwestorów 
zewnętrznych do działalności na swoim terenie. Konieczna będzie zatem 
intensywna promocja obszaru i możliwości gospodarczych miasta jak 
również tworzenie korzystnych warunków i korzystnej atmosfery do 
prowadzenia działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw. W 
ramach działań tego celu wspierane będą projekty kompleksowego 
przygotowywania i urządzania terenów inwestycyjnych, jak również 
stworzenie stanowisk pracy ukierunkowanych na obsługę inwestorów 
zewnętrznych. 
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W ramach Celu 2 wyznaczono dwa działania. 
• Działanie 1. Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej 
• Działanie 2.  Promocja miasta jako atrakcyjnej lokalizacji na granicy 

UE 
 
Cel 3. Hrubieszów przyjazny mieszkańcom 
 

 W sferze marketingu zadowolenie klienta ma zasadnicze znaczenie. 
Naturalnym klientem, którego zadowolenie należy pozyskać jest mieszkańcy 
– członkowie społeczności lokalnej miasta, w którym przewidziano realizację 
strategii. Zadowolenie można będzie pozyskać poprzez działania na rzecz 
wzrostu gospodarczego, wzrostu zamożności społeczeństwa,  wyrównywanie 
poziomu cywilizacyjnego i budowanie kapitału ludzkiego poprzez lepsze 
wykształcenie, jak również współpracę organizacji obywatelskich. Nie mniej 
ważne są zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa ruchu 
drogowego ale także i bezpieczeństwa socjalnego, a więc funkcjonowanie 
systemu opieki społecznej i wsparcia dla jednostek społecznie słabszych. 

Na atrakcyjność miasta z punktu widzenia mieszkańców wpływa 
dostępność do podstawowych usług społecznych związanych z 
wykształceniem i bezpieczeństwem zdrowotnym. Zadowolenie mieszkańcom 
da zwiększenie dostępu społeczności lokalnej do edukacji i sportu oraz 
podniesienie poziomu i jakości kształcenia na wszystkich poziomach 
nauczania. Będzie to także poprawa jakości i dostępności świadczeń 
medycznych, poprawa standardu i jakości życia mieszkańców jako 
niezbędnego warunku budowania i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. 

 
W zakresie Celu 3 wyznaczono 3 działania operacyjne. 

• Działanie 1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego i socjalnego 
• Działanie 2. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta  
• Działanie 3. Poprawa stanu infrastruktury społecznej, obiektów 

użyteczności publicznej, obiektów szkolnych, opieki zdrowotnej i 
socjalnych 
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5.3. Perspektywa finansowa 
 

Perspektywa finansowa Strategicznej Karty Wyników  odnosi się do 
wymiaru finansowego działalności społeczności samorządowej oraz 
zarządzania samorządowego. Finanse publiczne, a także sfera finansów 
prywatnych i przedsiębiorstw mieszkańców stanowią istotny element zycia 
społeczno – gospodarczego. 

 

Cel 1. Zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej miasta 
 

Bardzo istotnym elementem zamożności i bezpieczeństwa 
finansowego społeczności lokalnej jest stabilna sytuacja finansowa 
samorządu. Dlatego w ramach tego celu należy zabezpieczyć stabilne 
finansowanie wspólnoty samorządowych w tym także w zakresie dochodów 
własnych gminy miejskiej. Zakłada się trwały wzrost dochodów gminy, a w 
szczególności  dochodów własnych w wyniku rozwoju gospodarczego. 
Równocześnie priorytetowy charakter ma eliminacja odziedziczonego z 
poprzedniej kadencji zadłużenia.  Stabilna sytuacja finansowa lokalnej 
wspólnoty samorządowej stworzy podstawy pod działania ukierunkowane na 
wspieranie rozwoju gospodarczego, będzie stwarzać możliwości zapewnienia 
wkładu własnego do inwestycji finansowanych ze środków z funduszy 
strukturalnych i współfinansowania tych inwestycji, a także możliwości 
pozyskiwania środków na rynku kapitałowym, a także w ramach partnerstwa 
publiczno - prywatnego od inwestorów z sektora prywatnego. Istotą będzie 
na szczególnie staranne opracowywaniu planów wydatków budżetu oraz 
bilansowaniu przyszłych dochodów i wydatków Działania zmierzające do 
wzrostu dochodów własnych miasta polegać będą na tworzeniu wzrostu bazy 
podatkowej, w pierwszym rzędzie w postaci zwiększonych kwot podatku od 
nieruchomości i od przedsiębiorstw. Środki z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, a także innych źródeł jak Norweski Mechanizm Finansowy, a 
także programy Banku Światowego, stwarzają niespotykane dotąd 
możliwości finansowania rozwoju społeczno – gospodarczego. Dlatego 
pozyskanie maksymalnych możliwie kwot dofinansowania dla inwestycji 
infrastrukturalnych, a także projektów społecznych ma podstawowe 
znaczenie dla przyspieszenia procesów rozwojowych. 
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W ramach Celu 1 wyznaczono dwa działania operacyjne. 
• Działanie 1.  Likwidacja zadłużenia. 
• Działanie 2. Wzrost dochodów własnych samorządu. 
• Działanie 3. Skuteczne pozyskanie i wykorzystanie środków z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  
 

Cel 2. Wzrost dochodów mieszkańców 
 

Niskie dochody społeczności lokalnej to inaczej niski stopień jej 
nowoczesności. Wynikiem niskich dochodów są między innymi takie 
zjawiska jak: niska jakość życia oraz ogólne zubożenie mieszkańców, nie 
zadawalający poziom ich wykształcenia i dostosowania ich wiedzy i 
umiejętności do wymogów rynku pracy, co za tym idzie niski wskaźnik 
zatrudnienia, któremu towarzyszy wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa i 
wykluczenia społecznego. Czynniki te przyczyniają się do powstania ogólnej 
niemożności wyrwania się z tej sytuacji. Dlatego wzrost dochodów 
mieszkańców jest bardzo istotnym celem rozwojowym, który umożliwi 
integrację społeczności na wyższym poziomie i poprawi jakość  życia jej 
mieszkańców oraz ich zadowolenie z zamieszkiwania na tym obszarze. 
Podstawowymi czynnikami umożliwiającymi wzrost dochodów 
mieszkańców będą przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości i nowe 
miejsca pracy powstałe w wyniku inwestycji zewnętrznych. wzrost 
zamożności mieszkańców musi być oczywistym priorytetem w zakresie 
planowania strategicznego w perspektywie sytuacji finansowej. Wzrost 
zamożności jest naturalnym celem każdej społeczności i najbardziej 
oczywistym miernikiem  rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecny stan 
niskiej zamożności i braku kapitału w posiadaniu społeczności lokalnej jest 
źródłem wielu aktualnych problemów i utrudnia dalszy jej rozwój. 
 
W ramach Celu 2 wyznaczono dwa działania. 

• Działanie 1 Tworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

• Działanie 2  Wspieranie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca 
pracy 
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5.4. Perspektywa procesów wewnętrznych zarządzania samorządowego 
 

 Jak wykazała analiza SWOT społeczność lokalna na swoim obszarze 
posiada szereg silnych atutów, które skutecznie wykorzystane mogą 
przyczynić się w znacznym stopniu do przyspieszenia rozwoju społeczno – 
gospodarczego. Należą do nich położenie przy ważnym międzynarodowym 
drogowym i kolejowym szlaku komunikacyjnym, czyste środowisko 
naturalne, dobra baza edukacyjna, stan techniczny obiektów oświatowych, 
znaczny potencjał demograficzny ludności miejscowej, a także stosunkowo 
niski koszt pracy. Miasto dysponuje również terenami dogodnymi do 
lokalizacji działalności gospodarczej i inwestycji zewnętrznych, które mogą 
stać się podstawą do planowania przestrzennego i opracowania baz danych 
co powinno stać się podstawą do oferty inwestycyjnej i kooperacyjnej 
Hrubieszowa aby zapewnić skuteczne wykorzystanie zasobów endogennych. 
Osiągnięcie tych zamierzeń przyczyni się także do poprawy funkcjonowania 
administracji samorządowej w aspektach skuteczności i efektywności 
wykonywania zadań publicznych, zdolności adaptacji do zmieniających się 
warunków społecznych, gospodarczych i politycznych, zaspokajania 
oczekiwań obywateli oraz zagwarantowania przejrzystości działania.  

Strategicznym zamierzeniem powinno stać się skuteczne 
wykorzystanie atutów i zasobów obszaru, praca na rzecz jego 
wielofunkcyjnego, trwałego i zrównoważonego rozwoju, poprawa jego 
atrakcyjności oraz wielostronna współpraca partnerska z partnerami 
krajowymi i zagranicznymi tak publicznymi jak i prywatnymi. 

 

Cel 1. Skuteczne wykorzystanie zasobów endogenicznych 
 
 Jak już wspomniano powyżej miasto Hrubieszów dysponuje 
dogodnymi warunkami do rozwoju przedsiębiorczości z uwagi na dobra 
dostępność komunikacyjną przy szlakach międzynarodowych, szczególnie w 
zakresie lokalizacji infrastruktury obsługi transportu międzynarodowego 
drogowego i kolejowego, centrów logistycznych, magazynowych, 
przeładunkowych i dystrybucji. Jednocześnie społeczność lokalna mimo 
zachodzących niekorzystnych procesów demograficznych jest ciągle jeszcze 
młoda – 65% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, a aż 20% w wieku 
przedprodukcyjnym. Atutem jest również stosunkowo niski koszt pracy, 
także w porównaniu z rynkiem pracy w innych regionach. Dobry stan 
środowiska naturalnego, walory przyrodnicze terenów nad Bugiem, a także 
zasoby dziedzictwa kulturowego i zabytki architektoniczne stwarzają 
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dogodne warunki do rozwoju turystyki przyjazdowej. Efektywne i pełne 
wykorzystanie wszystkich zasobów endogennych społeczności lokalnej 
będzie kluczem do przyspieszenia procesów rozwoju społeczno – 
gospodarczego miasta.  
 
W ramach Celu 1 przewidziano dwa działania. 

• Działanie 1  Prowadzenie konsekwentnych działań planistycznych i 
studialnych 

• Działanie 2 Tworzenie banku lokalnych baz danych 
 

 
Cel 2. Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój miasta 
 
 Rozwój zrównoważony czyli ekorozwój to rozwój uwzględniający 
prawa przyrody, zdolny do przetrwania i samopodtrzymujący się. Rozwój 
zrównoważony, umożliwiając racjonalne czerpanie z zasobów przyrody, jest 
alternatywą dla rozwoju ekonomicznego opierającego się na eksploatacji 
środowiska i konsumpcjonizmie. 
 Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój zakłada poprawę 
konkurencyjności gospodarki, należy wykorzystać tu istniejące rezerwy 
konkurencyjności leżące po stronie poprawy efektywności ekonomicznej 
(wykorzystanie istniejących zasobów produkcyjnych) i nowych czystych 
technologii (innowacyjność). Wzrost dochodów mieszkańców jest możliwa 
poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, modernizacje 
technologii oraz dywersyfikację gospodarki. W sytuacji słabo rozwiniętego 
na obszarach Polski Wschodniej rynku pracy, niezbędne są uzupełniające 
działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc 
pracy i samozatrudnienia. Wspomagać należy wzrost znaczenia turystyki 
jako sektora tworzącego większą wartość dodaną a przez to przyczyniającego 
się do rozwoju gospodarczego miasta.   
 
 
W obszarze Celu 2 zidentyfikowano trzy działania operacyjne. 

• Działanie 1  Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. 
• Działanie 2   Stworzenie systemu preferencje dla inwestorów 

wdrażających innowacyjne czyste technologie 
• Działanie 3   Sprzyjanie rozwojowi infrastruktury turystycznej.  
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Cel 3. Rozwój infrastruktury  
 
 

Jednym z niezwykle istotnych elementów umożliwiających rozwój 
gospodarczy jest dobrze rozbudowana infrastruktura Do głównych działań, 
jakie należy podjąć w celu wpłynięcia na atrakcyjność należy przede 
wszystkim zaliczyć poprawę układu komunikacyjnego  poprzez poprawę 
stanu kluczowej infrastruktury drogowej, jak np. budowa obwodnicy. 
Równocześnie winno się inwestować w rozwój infrastruktury komunalnej, 
usprawnianie sieci telekomunikacyjnych, itp. Rozwój infrastruktury zwiększy 
wpływy podatkowe, które pomogą pokryć koszty tych inwestycji. Dobrze 
rozwinięta infrastruktura jest jednym z podstawowych kryteriów jakim 
kierują się inwestorzy zewnętrzni w podejmowaniu decyzji o wyborze 
miejsca dla lokalizacji swoich inwestycji gospodarczych. Rozwój 
infrastruktury, a co za tym idzie rozwój działalności gospodarczej to także 
przyrost nowych miejsc pracy, wzrost dochodów mieszkańców i samorządu. 
Dla rozwoju infrastruktury kluczowym zagadnieniem jest pozyskanie 
środków finansowych, które umożliwią sfinansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych  
 
 
Zakresie Celu 3 określono dwa działania. 

• Działanie 1 Opracowanie  planu skutecznego pozyskiwania środków 
na inwestycje infrastrukturalne. 

• Działanie 2.Wdrażanie polityki montaży finansowych i partnerstwa 
publiczno - prywatnego na rzecz infrastruktury 

 
 
Cel 4. Rozwój współpracy partnerskiej z innymi społecznościami w 
kraju i zagranicą. 
 

Szeroko rozwinięta współpraca instytucjonalna oraz powiązana z nią 
partnerska aktywność społeczności lokalnych będą w coraz większym 
stopniu decydowały o przewagach konkurencyjnych obszaru. Współpraca 
powinna być prowadzona nie tylko pomiędzy instytucjami i partnerami 
wewnątrz danego obszaru, ale również mieć charakter współpracy 
międzyregionalnej, zarówno tej w wymiarze krajowym, jak i 
międzynarodowym. Dobrze zorganizowana i wielopłaszczyznowa 
współpraca przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, 
buduje zdolność instytucjonalną społeczności oraz może być doskonałym 
narzędziem wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie szeroko rozumianego 
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lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Z kolei skuteczny system 
zarządzania rozwojem lokalnym zależy nie tylko od dostępnych 
instrumentów i podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi partnerami, 
ale w dużej mierze uzależniony jest od woli współpracy i chęci 
współdziałania przy rozwiązywaniu wspólnych problemów. Nawiązanie 
ścisłej współpracy transgranicznej między podmiotami samorządowymi, 
społecznymi i organizacjami pozarządowymi, która prowadzi do 
podniesienia jakości zasobów ludzkich i rozwoju zaufania społecznego po 
obu stronach granicy, a także rozwój szeroko rozumianej współpracy 
międzynarodowej w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej własnego 
terenu oraz podniesienia poziomu konkurencyjności na szczeblu krajowym i 
zagranicznym. 

 
W ramach Celu 4 przewidziano dwa działania. 

• Działanie 1 Budowanie współpracy z innymi społecznościami na 
terenie kraju 

• Działanie 2 Tworzenie partnerstwa ze społecznościami lokalnymi na 
Ukrainie 

 
 
5.5. Perspektywa innowacji, nauki i rozwoju społecznego. 
 
 
 Trwały i zrównoważony rozwój społeczności lokalnej nie jest 
możliwy bez udziału aktywnego, świadomego i dobrze wyedukowanego 
społeczeństwa. W warunkach cywilizacji informacyjnej oraz gospodarki 
opartej na wiedzy nowoczesne i dobrze zorganizowane społeczeństwo staje 
się najważniejszym zasobem gospodarczym i stanowi nieodzowny element 
konkurencyjności gospodarki lokalnej. Doświadczenia europejskie 
przekonują, że nie ma nowoczesnych form rozwoju społecznego bez 
równoczesnego znaczącego udziału aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego. O stopniu nowoczesności społeczeństwa decyduje wiele 
czynników, ale najważniejsze z nich to: jakość życia oraz ogólny poziom 
wykształcenia mieszkańców, poziom zatrudnienia, stopień integracji 
społecznej i kulturowej, a także stopień poczucia bezpieczeństwa i ładu 
publicznego, ponad wszystko jednak aktywność społeczna i zdolność do 
samodzielnego decydowania o swoich sprawach. 
 Aktywne, wykształcone społeczeństwo obywatelskie jest nie tylko 
gwarantem partnerstwa społecznego ale również najlepszym 
zabezpieczeniem skutecznego i prawidłowego funkcjonowania i dalszego 
rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnoty samorządowej. 
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Cel 1. Wszechstronny rozwój zasobów ludzkich. 
 
 Zwiększenie zatrudnienia wymaga nie tylko stworzenia większej 
ilości miejsc pracy w konkurencyjnych sektorach gospodarki, ale będzie 
również możliwe poprzez stały wzrost poziomu kwalifikacji i szybkie 
dostosowywanie ich do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. 
Proces ten powinien nastąpić dzięki stałej poprawie jakości kształcenia 
szkolnego na wszystkich poziomach nauczania, a także poprzez rozwój 
różnych form kształcenia ustawicznego, również tych związanych z coraz 
szerszym zastosowaniem technik społeczeństwa informacyjnego. Trwałe 
miejsca pracy powstają zazwyczaj gdy dochodzi do prawidłowego 
dopasowania kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dlatego należy 
wspierać wysiłki na rzecz prowadzenia programów szkoleń zawodowych 
dostosowujących kwalifikacje do potrzeb oraz zapewniających możliwość 
przekwalifikowania. Dodatkowo należy wspierać programy kształcenia 
ustawicznego zwanego w nomenklaturze Unii Europejskiej kształceniem 
przez całe życie. 
 
 
W ramach Celu 1 wyznaczono dwa działania. 

• Działanie 1. Poprawa i dostosowanie wykształcenia mieszkańców  do 
rynku pracy 

• Działanie 2.  Pozyskanie środków na program szkoleń zawodowych 
dostosowujących do rynku pracy 

 
 
Cel 2. Rozwój świadomości ekologicznej 
 
 

Poprawa jakości środowiska naturalnego a w efekcie podniesienie 
standardu i jakości życia mieszkańców to możliwości budowy nowych 
warunków dla dalszego rozwoju społecznego. To poprawa stanu środowiska, 
a co za tym idzie wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Działania 
na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej wśród ludności powinno 
towarzyszyć unowocześnienie systemu gospodarowania odpadami: budowa  
lub modernizacja instalacji i systemów pozwalających na odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów różnych kategorii oraz skierowanie strumieni 
odpadów przede wszystkim do segregacji i recyklingu. Dla świadomości 
ekologicznej społeczności lokalnej dużą rolę odgrywa wdrażanie 
nowoczesnych systemów segregacji i utylizacji odpadów łącznie z ich 
termicznym unieszkodliwianiem oraz wtórnym wykorzystywaniem.. 



 64 

Działania te należy łączyć z poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii 
wykorzystujących naturalne zasoby obszaru. Równocześnie mieszkańcom, a 
w szczególności młodzieży należy zapewnić dostęp do szeroko rozumianej 
edukacji ekologicznej. 

 
 

W obszarze Celu 2 wskazano dwa działania operacyjne. 
• Działanie 1. Uruchomienie programu edukacji ekologicznej 
• Działanie 2  Promocja odtwarzalnych źródeł energii 

 
 
Cel 3. Zahamowanie migracji młodzieży 
 

Z przeprowadzonej analizy gospodarki lokalnej wynika, że na niski 
poziom jej konkurencyjności ma wpływ wiele czynników o charakterze 
strukturalnym. Do najpoważniejszych z nich należy niewątpliwie zaliczyć 
niekorzystną strukturę zatrudnienia w gospodarce, ze zdecydowaną 
dominacją mało efektywnego sektora rolnego i słabo rozwiniętym sektorem 
usług rynkowych. Złej strukturze zatrudnienia towarzyszy niedorozwój 
sektora produkcyjnego, z dominacją branż tradycyjnych, wytwarzających 
towary o niewielkim stopniu przetwarzania. Taka nieefektywna gospodarka 
nie jest oczywiście w stanie tworzyć nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla 
wykształconej młodzieży. Dodatkowym czynnikiem jest niski poziom płac 
co utrudnia start życiowy absolwentów. Jedynym sposobem na zatrzymanie 
niekorzystnego zjawiska migracji młodzieży do ośrodków miejskich jest 
zatem wpieranie miejscowej przedsiębiorczości, poszukiwanie i wspieranie 
inwestorów zewnętrznych tak by stworzyć zachęty do tworzenia nowych 
miejsc pracy w mieście.  
 
 
W zakresie Celu 3 określono dwa działania. 

• Działanie 1. Stworzenie możliwości kształcenia młodzieży na 
poziomie wyższym na terenie Hrubieszowa. 

• Działanie 2. Pozyskanie środków na działania wspierające 
zatrudnienie absolwentów 
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5.6. Tabelaryczne zestawienie celów, działań i mierników rezultatu. 
 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono cele 
strategiczne i wyznaczone działania operacyjne w poszczególnych 
perspektywach strategicznych. Przypisane do działań mierniki rezultatu 
pozwalają określić osiągnięty postęp w działaniach zmierzających do 
osiągnięcia poszczególnych celów operacyjnych.. Mierniki rezultatu  
służyć będą do monitoringu realizacji strategii. (Patrz także Rozdział 
Monitoring Realizacji Strategii) 

 
PERSPEKTYWA MARKETINGOWA 

Cel Działanie Miernik rezultatu 
Cel 1. 
Hrubieszów 
miastem turystyki 

Działanie 1. Opracowanie programu 
rozwoju turystyki w mieście, w 
oparciu o szczegółową  
inwentaryzację posiadanych zasobów. 

Liczba produktów 
turystycznych 

 Działanie 2. Stworzenie ofensywnego 
programu promocji walorów 
turystycznych, zasobów dziedzictwa 
kulturowego i atrakcyjności 
przyrodniczej. 

Liczba działań 
promocyjnych w roku 

Cel 2. 
Hrubieszów 
przychylny 
inwestorom 

Działanie 1. Opracowanie 
kompleksowej oferty inwestycyjnej 

Liczba propozycji 
inwestycyjnych 

 Działanie 2.  Promocja miasta jako 
atrakcyjnej lokalizacji na granicy UE 

Liczba działań 
promocyjnych w roku 

Cel 3. 
Hrubieszów 
przyjazny 
mieszkańcom 

Działanie 1. Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego i socjalnego 

Spadek liczby 
przestępstw % 
Wydatki na opiekę 
społeczną w roku – 
kwota 

 Działanie 2. Usprawnienie układu 
komunikacyjnego miasta  

Ilość mb 
modernizowanych 
ulic 
Spadek wypadków 
drogowych % 

 Działanie 3. Poprawa stanu 
infrastruktury społecznej, obiektów 
użyteczności publicznej, obiektów 
szkolnych, opieki zdrowotnej i 
socjalnych.   

Kwota wydatków 
rocznie 
Liczba modernizacji 
w roku 

 
Tab. 9: Cele, działania i mierniki rezultatu w perspektywie marketingowej 
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PERSPEKTYWA FINANSOWA 
Cel Działanie Miernik rezultatu 

1.Zapewnienie stabilnej 
sytuacji finansowej 
miasta 

1.  Likwidacja 
zadłużenia. 

Spadek kwoty 
zadłużenia 

  2. Wzrost dochodów 
własnych samorządu. 

Wzrost dochodów 
samorządu % 

 3. Skuteczne 
pozyskanie i 
wykorzystanie środków 
z funduszy 
strukturalnych Unii 
Europejskiej.  
 

Kwota pozyskana w 
roku 

2. Wzrost dochodów 
ludności  

1 .Tworzenie 
przychylnego klimatu 
dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

Ilość powstałych MŚP 
w roku 

 2.  Wspieranie 
przedsiębiorców 
tworzących nowe 
miejsca pracy 

Ilość nowych miejsc 
pracy w roku 

 
 
Tab.10: Cele, działania i mierniki rezultatu w perspektywie finansowej 
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Perspektywa procesów wewnętrznych zarządzania samorządowego 

Cel Działanie Miernik 
rezultatu 

Cel 1. Skuteczne 
wykorzystanie 
zasobów 
endogennych 

Działanie 1.  Prowadzenie 
konsekwentnych działań 
planistycznych i studialnych 
 

Ilość opracowań 
w roku 

 Działanie 2. Tworzenie banku 
lokalnych baz danych 

Ilość rekordów w 
banku danych w 
roku 

Cel 2. 
Zrównoważony i 
wielofunkcyjny 
rozwój miasta. 

Działanie 1.  Wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości. 
 

Wzrost ilości 
działających 
przedsiębiorstw 
% 

 Działanie 2.   Stworzenie systemu 
preferencje dla inwestorów 
wdrażających innowacyjne czyste 
technologie 

Ilość nowych 
inwestorów w 
roku 

 Działanie 3.   Sprzyjanie 
rozwojowi infrastruktury 
turystycznej 

Ilość obiektów 
oddanych w roku 

Cel 3. Rozwój 
infrastruktury 

Działanie 1. Opracowanie  planu 
skutecznego pozyskiwania 
środków na inwestycje 
infrastrukturalne. 

Kwota 
pozyskanych 
środków w roku 

 Działanie 2.Wdrażanie polityki 
montaży finansowych i 
partnerstwa publiczno - 
prywatnego na rzecz infrastruktury 

Ilość i wartość 
wdrożonych 
przedsięwzięć 

 
Tab. 11: Cele, działania i mierniki rezultatu w perspektywie procesów 
wewnętrznych zarządzania samorządowego. 
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Perspektywa innowacji, nauki i rozwoju społecznego 
Cel Działanie Miernik 

rezultatu 
Cel 1. 
Wszechstronny 
rozwój zasobów 
ludzkich 

Działanie 1. Poprawa i 
dostosowanie wykształcenia 
mieszkańców  do rynku pracy 
 

Ilość 
zatrudnionych 
absolwentów w 
ciągu roku 

 Działanie 2.  Pozyskanie środków 
na program szkoleń zawodowych 
dostosowujących do rynku pracy 

Ilość wdrożonych 
programów w 
roku 

Cel 2. Rozwój 
świadomości 
ekologicznej 

Działanie 1. Uruchomienie 
programu edukacji ekologicznej 
 

Ilość 
przedsięwzięć 
pro-
ekologicznych w 
roku 

 Działanie 2  Promocja 
odtwarzalnych źródeł energii 

Liczba 
uruchomionych 
projektów 

Cel 3. 
Zahamowanie 
migracji młodzieży 

Działanie 1. Stworzenie 
możliwości kształcenia młodzieży 
na poziomie wyższym na terenie 
Hrubieszowa. 

Liczba 
uruchomionych 
kierunków 
studiów 

 Działanie 2. Pozyskanie środków 
na działania wspierające 
zatrudnienie absolwentów 

Kwota 
pozyskanych 
środków w roku 

 
Tab. 12: Cele, działania i mierniki rezultatu w perspektywie innowacji, nauki 
i rozwoju społecznego. 
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Rozdział 6. Zgodność strategii rozwoju społeczno- 

gospodarczego miasta z innymi dokumentami 
 
 
 Poniżej przedstawiono na trzech kolejnych tabelach zgodność celów 
Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego miasta Hrubieszów na lata 
2007 – 2015 z innymi dokumentami programowymi i strategicznymi na 
poziomie regionalnym i narodowym. Wymóg zgodności programowej jest 
wymogiem systemu programowania i planowania strategicznego Unii 
Europejskiej. W europejskiej makroskali dotyczy to dokumentów 
programowych na poziomie Wspólnot Europejskich, takich jak Strategia 
Lizbońska, Europejska Strategia Zatrudnienia czy też Europejska Strategia 
Społeczna. W relacji Unia Europejska państwa członkowskie mamy tzw. 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, które definiują strategiczną 
pozycję kraju członkowskiego w stosunku do strategii Wspólnot 
Europejskich. W polskim przypadku Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia w okresie programowym 2007 – 2013 przybrały formę i nazwę 
Narodowej Strategii Spójności. Na poziomie regionalnym mamy 
podstawowy dokument programowy definiujący planowanie strategiczne na 
poziomie regionu, jest nim strategia rozwoju województwa, w tym 
przypadku województwa lubelskiego. Na poziomie regionalnego zarządzania 
operacyjnego mamy w kraju szesnaście Regionalnych  Programów 
Operacyjnych. W celu ustaleniu zgodności programowej niniejszej strategii 
dokonano przyporządkowania jej poszczególnych celów strategicznych 
odpowiednim perspektywom, priorytetom i celom, kolejno Strategii Rozwoju 
województwa Lubelskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego i Narodowej Strategii Spójności. 
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Zgodność ze Strategią Rozwoju woj. Lubelskiego 2007-2020 

Perspektywa Cel Działanie Priorytety rozwoju 
województwa lubelskiego 
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1. Hrubieszów miastem 
turystyki. 

1. Opracowanie programu rozwoju turystyki w 
mieście, w oparciu o szczegółową 
inwentaryzację posiadanych zasobów. 

      X 

2. Stworzenie ofensywnego programu promocji 
walorów turystycznych, zasobów dziedzictwa 
kulturowego i atrakcyjności przyrodniczej. 

      X 

2. Hrubieszów przychylny 1. Opracowanie kompleksowej oferty   X   X  
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inwestorom. inwestycyjnej. 
2. Promocja miasta jako atrakcyjnej lokalizacji 
na granicy UE.      X  

3. Hrubieszów przyjazny 
mieszkańcom 

1. Usprawnienie układu komunikacyjnego 
miasta.  X      

2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej, 
obiektów użyteczności publicznej, obiektów 
szkolnych, opieki zdrowotnej i socjalnych. 

  X X    

Pe
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yw
a 
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an
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w

a 1. Zapewnienie stabilnej sytuacji 
finansowej miasta. 

1. Likwidacja zadłużenia.      X  
2. Wzrost dochodów własnych samorządu.      X  
3. Skuteczne pozyskanie i wykorzystanie 
środków z funduszy strukturalnych UE.   X   X  

2. Wzrost dochodów 
mieszkańców. 

1. Tworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości.   X     

2. Wpieranie przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy.   X X    
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1. Skuteczne wykorzystanie 
zasobów endogennych. 

1. Prowadzenie konsekwentnych działań 
planistycznych i studialnych.   X X  X X 

2. Tworzenie banku lokalnych baz danych.   X X  X X 

2. Zrównoważony i 
wielofunkcyjny rozwój miasta. 

1. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.    X     
2. Stworzenie systemu preferencje dla 
inwestorów wdrażających innowacyjne czyste 
technologie. 

    X   

3. Sprzyjanie rozwojowi infrastruktury 
turystycznej.      X X 

3. Rozwój infrastruktury. 

1. Opracowanie planu skutecznego 
pozyskiwania środków na inwestycje 
infrastrukturalne. 

  X   X  

2. Wdrażanie polityki montaży finansowych i 
partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz 
infrastruktury.  

  X     
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1. Wszechstronny rozwój 
zasobów ludzkich. 

1. Poprawa i dostosowanie wykształcenia 
mieszkańców do rynku pracy.    X    

2. Pozyskanie środków na program szkoleń 
zawodowych dostosowujących do rynku pracy    X    

3. Rozwój świadomości 
ekologicznej. 

1. Uruchomienie programu edukacji 
ekologicznej.    X X   

2. Promocja odtwarzalnych źródeł energii.     X   

3. Zahamowanie migracji 
młodzieży. 

1. Stworzenie możliwości kształcenia 
młodzieży na poziomie wyższym na terenie 
Hrubieszowa.  

   X    

2. Pozyskanie środków na działania wspierające 
zatrudnienie absolwentów.     X    
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Zgodność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013 

Perspektywa Cel Działanie Osie priorytetowe RPO woj. 
lubelskiego 
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2. Hrubieszów miastem 
turystyki. 

3. Opracowanie programu rozwoju turystyki 
w mieście, w oparciu o szczegółową 
inwentaryzację posiadanych zasobów. 

    X  

4. Stworzenie ofensywnego programu 
promocji walorów turystycznych, zasobów 
dziedzictwa kulturowego i atrakcyjności 
przyrodniczej. 

    X  

3. Hrubieszów 
przychylny inwestorom. 

4. Opracowanie kompleksowej oferty 
inwestycyjnej. X X     

5. Promocja miasta jako atrakcyjnej 
lokalizacji na granicy UE.  X   X  

6. Hrubieszów przyjazny 
mieszkańcom 

3. Usprawnienie układu komunikacyjnego 
miasta.   X    
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4. Poprawa stanu infrastruktury społecznej, 
obiektów użyteczności publicznej, obiektów 
szkolnych, opieki zdrowotnej i socjalnych. 

     X 
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a 

2. Zapewnienie stabilnej 
sytuacji finansowej 

miasta. 

4. Likwidacja zadłużenia.  X     
5. Wzrost dochodów własnych samorządu.  X     
6. Skuteczne pozyskanie i wykorzystanie 
środków z funduszy strukturalnych UE.  X     

3. Wzrost dochodów 
mieszkańców. 

3. Tworzenie przychylnego klimatu dla 
rozwoju przedsiębiorczości. X      

4. Wpieranie przedsiębiorców tworzących 
nowe miejsca pracy. X      
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2. Skuteczne 
wykorzystanie zasobów 

endogennych. 

3. Prowadzenie konsekwentnych działań 
planistycznych i studialnych. X X    X 

4. Tworzenie banku lokalnych baz danych. X X    X 

3. Zrównoważony i 
wielofunkcyjny rozwój 

miasta. 

4. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.  X X    X 
5. Stworzenie systemu preferencje dla 
inwestorów wdrażających innowacyjne czyste 
technologie. 

X   X   

6. Sprzyjanie rozwojowi infrastruktury 
turystycznej. X    X X 

4. Rozwój infrastruktury. 

3. Opracowanie planu skutecznego 
pozyskiwania środków na inwestycje 
infrastrukturalne. 

X X X X   

4. Wdrażanie polityki montaży finansowych i 
partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz 
infrastruktury.  

X X     
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2. Wszechstronny rozwój 
zasobów ludzkich. 

4. Poprawa i dostosowanie wykształcenia 
mieszkańców do rynku pracy. X     X 

5. Pozyskanie środków na program szkoleń 
zawodowych dostosowujących do rynku pracy X     X 

6. Rozwój świadomości 
ekologicznej. 

4. Uruchomienie programu edukacji 
ekologicznej.    X  X 

5. Promocja odtwarzalnych źródeł energii. X   X   

6. Zahamowanie migracji 
młodzieży. 

3. Stworzenie możliwości kształcenia 
młodzieży na poziomie wyższym na terenie 
Hrubieszowa.  

     X 

4. Pozyskanie środków na działania 
wspierające zatrudnienie absolwentów.  X     X 
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Zgodność z Narodową Strategią Spójności 

Perspektywa Cel Działanie Cele NSS polityki spójności 

   

Po
pr

aw
a 

ja
ko

śc
i f

un
kc

jo
no

w
an

ia
 in

sty
tu

cj
i 

pu
bl

ic
zn

yc
h 

Po
pr

aw
a 

ja
ko

śc
i k

ap
ita

łu
 lu

dz
ki

eg
o 

i 
zw

ię
ks

ze
ni

e 
sp

ój
no

śc
i s

po
łe

cz
ne

j 
B

ud
ow

a 
i m

od
er

ni
za

cj
a 

in
fra

str
uk

tu
ry

 
te

ch
ni

cz
ne

j i
 sp

oł
ec

zn
ej

 m
aj

ąc
e 

po
ds

ta
w

ow
e 

zn
ac

ze
ni

e 
dl

a 
w

zr
os

tu
 k

on
ku

re
nc

yj
no

śc
i 

Po
lsk

i. 
Po

dn
ie

sie
ni

e 
ko

nk
ur

en
cy

jn
oś

ci
 i 

in
no

w
ac

yj
no

śc
i p

rz
ed

się
bi

or
st

w
, w

 ty
m

 
sz

cz
eg

ól
ni

e 
se

kt
or

a 
w

yt
w

ór
cz

eg
o 

o 
w

ys
ok

ie
j 

w
ar

to
śc

i d
od

an
ej

 o
ra

z 
ro

zw
ój

 se
kt

or
a 

us
łu

g 
W

zr
os

t k
on

ku
re

nc
yj

no
śc

i p
ol

sk
ic

h 
re

gi
on

ów
 i 

pr
ze

ci
w

dz
ia

ła
ni

e 
ic

h 
m

ar
gi

na
liz

ac
ji 

sp
oł

ec
zn

ej
, 

go
sp

od
ar

cz
ej

 i 
pr

ze
st

rz
en

ne
j 

W
yr

ów
ny

w
an

ie
 sz

an
s r

oz
w

oj
ow

yc
h 

i 
w

sp
om

ag
an

ie
 z

m
ia

n 
str

uk
tu

ra
ln

yc
h 

na
 

ob
sz

ar
ac

h 
w

ie
jsk

ic
h 

Pe
rs

pe
kt

yw
a 

m
ar

ke
tin

go
w

a 

3. Hrubieszów miastem turystyki. 

5. Opracowanie programu rozwoju 
turystyki w mieście, w oparciu o 
szczegółową inwentaryzację 
posiadanych zasobów. 

   X X  

6. Stworzenie ofensywnego 
programu promocji walorów 
turystycznych, zasobów 
dziedzictwa kulturowego i 
atrakcyjności przyrodniczej. 

    X  

4. Hrubieszów przychylny inwestorom. 7. Opracowanie kompleksowej   X    
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oferty inwestycyjnej. 
8. Promocja miasta jako 
atrakcyjnej lokalizacji na granicy 
UE. 

    X  

9. Hrubieszów przyjazny mieszkańcom 

5. Usprawnienie układu 
komunikacyjnego miasta.   X    

6. Poprawa stanu infrastruktury 
społecznej, obiektów użyteczności 
publicznej, obiektów szkolnych, 
opieki zdrowotnej i socjalnych. 

  X    
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3. Zapewnienie stabilnej sytuacji 
finansowej miasta. 

7. Likwidacja zadłużenia. X    X  
8. Wzrost dochodów własnych 
samorządu. X    X  

9. Skuteczne pozyskanie i 
wykorzystanie środków z funduszy 
strukturalnych UE. 

X  X  X  

4. Wzrost dochodów mieszkańców. 

5. Tworzenie przychylnego 
klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości. 

   X   

6. Wpieranie przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy.   X X   
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 3. Skuteczne wykorzystanie zasobów 

endogennych. 

5. Prowadzenie konsekwentnych 
działań planistycznych i 
studialnych. 

X  X X   

6. Tworzenie banku lokalnych baz 
danych. X  X X   

4. Zrównoważony i wielofunkcyjny 
rozwój miasta. 

7. Wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości.     X X  

8. Stworzenie systemu preferencje 
dla inwestorów wdrażających 
innowacyjne czyste technologie. 

  X X X  
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9. Sprzyjanie rozwojowi 
infrastruktury turystycznej.   X X   

5. Rozwój infrastruktury. 

5. Opracowanie planu skutecznego 
pozyskiwania środków na 
inwestycje infrastrukturalne. 

  X  X  

6. Wdrażanie polityki montaży 
finansowych i partnerstwa 
publiczno-prywatnego na rzecz 
infrastruktury.  

X  X  X  
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3. Wszechstronny rozwój zasobów 
ludzkich. 

7. Poprawa i dostosowanie 
wykształcenia mieszkańców do 
rynku pracy. 

 X     

8. Pozyskanie środków na program 
szkoleń zawodowych 
dostosowujących do rynku pracy 

 X  X   

9. Rozwój świadomości ekologicznej. 

7. Uruchomienie programu 
edukacji ekologicznej.  X   X  

8. Promocja odtwarzalnych źródeł 
energii.  X  X X  

9. Zahamowanie migracji młodzieży. 

5. Stworzenie możliwości 
kształcenia młodzieży na poziomie 
wyższym na terenie Hrubieszowa.  

 X X  X  

6. Pozyskanie środków na 
działania wspierające zatrudnienie 
absolwentów.  

 X  X   
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Rozdział 7. System monitoringu realizacji strategii 
 
 
7.1. Przyjęte mierniki kontrolne na poziomie strategii 
 
 

W przypadku monitoringu niniejszej Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2007 – 2015 należy posłużyć się 
Miernikami Rezultatu podanymi w tabelach nr 9, 10, 11 i 12 w punkcie 
Tabelaryczne zestawienie celów, działań i mierników rezultatu  jako punktu 
odniesienia do pomiaru rezultatów prowadzonych działań. Podane tam 
wskaźniki w formie liczb lub procentów należy porównać z danymi 
uzyskanymi w czasie rzeczywistej realizacji przedsięwzięć na ich aktualnym 
etapie realizacji. Wskaźniki następnie należy odnieść do czasu realizacji 
zadania jaki upłynął wg planowanego harmonogramu oraz do stopnia 
wykorzystania przewidzianego na dane przedsięwzięcie budżetu. 
 

 
7.2. Instytucje odpowiedzialne za realizację strategii 
 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Hrubieszów 
na lata 2007 – 2015 została przygotowana jako dokument programowy 
wytyczający kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnoty 
samorządowej mieszkańców Miasta Hrubieszów. 

Istota planowania strategicznego sprawia, że planowanie 
przeznaczone jest dla całej społeczności, a więc strategię wdrażać będzie cala 
społeczność miejska.  W perspektywie instytucjonalnej organizacją 
wdrażającą będzie Rada Miasta Hrubieszów. 

W ramach niniejszego dokumentu programowego społeczność 
lokalna będzie podejmować i realizować własne projekty. Będzie również 
inicjować, wspomagać i monitorować projekty skierowane na osiągniecie 
celów określonych w strategii, a podejmowane przez inne organizacje 
działające na terenie miasta.  

W poszczególnych obszarach strategicznych cele strategii będą 
również wytyczały kierunki dla działań inwestycyjnych, społecznych 
i projektowych podejmowanych przez wszystkie jednostki działające w 
mieście.   

Przedsięwzięcia projektowe podejmowane przez inne podmioty i 
organizacje, a w szczególności przez organizacje pozarządowe będą również 
skierowane na osiągnięcie w swoich rezultatach celów nakreślonych jako 
strategiczne w niniejszym dokumencie. 
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 Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Hrubieszów 
będzie służyć społeczności lokalnej jako dokument programowy dla tych 
wszystkich działań, projektów i przedsięwzięć, które będą podejmowane 
przez mieszkańców miasta w okresie horyzontu planistycznego 2007 – 2015. 
Działania te, zgodne z wytyczonymi w poszczególnych obszarach celami, 
służyć będą mieszkańcom Miasta Hrubieszów w celu jego wielofunkcyjnego, 
zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno- gospodarczego. 
 

Monitoring  Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta 
Hrubieszów na lata 2007 - 2015  instytucjonalnie przypisany jest do zadań 
powołanego w tym celu Komitetu (Zespołu) Monitorującego. W celu 
prowadzenia skutecznego monitoringu decyzją Rady Miasta należy powołać 
zespół zadaniowy do spraw wdrożenia i monitoringu Strategii. Zespół ten 
jako Komitet (Zespół) Monitorujący organizował będzie co sześć miesięcy 
(lub też w innych uzgodnionych wspólnie z Radą Miasta czasookresach) 
spotkania informacyjne dla Rady Miasta oraz zaproszonych gości 
reprezentujących różne środowiska, organizacje i grupy społeczne. Na 
spotkaniach tych przedstawiony zostanie postęp dokonany we wdrażaniu 
strategii. Natomiast dorocznie po zebraniu danych z realizacji oraz 
przeprowadzonych badań wskaźników wykonania Komitet (Zespół) 
Monitorujący przedstawi  Raport z realizacji Strategii. Adresatem raportu 
będzie w pierwszym rzędzie Rada Miasta, jednak egzemplarze raportu 
otrzymają także zainteresowane jednostki,  instytucje oraz organizacje 
pozarządowe, w zależności od ich zainteresowania lub potrzeb. 
 
7.3. Organizacja systemu monitorującego i procedury pomiarowo-
ewaluacyjne oraz korekcyjne 
 

Monitoring jest jednym z najważniejszych obszarów zarządzania 
strategicznego, kluczowym dla wdrażania wszelkich przedsięwzięć, 
projektów i działań, które zostały wcześniej zaplanowane w procesie 
planowania. Monitoring to inaczej proces kontroli postępu i osiągniętych 
rezultatów podjętych wcześniej działań, które są realizowane w ramach 
niniejszego okresu programowania. Ocenę skuteczności działań i 
osiągniętych rezultatów należy prowadzić biorąc pod uwagę ich postęp, 
zgodność z zaplanowanym harmonogramem, uzyskane wyniki, ich ilość i 
jakość oraz wpływ realizacji monitorowanego działania na bezpośrednich i  
pośrednich beneficjentów oraz bezpośrednie i dalsze otoczenie 
realizowanego przedsięwzięcia.  

Monitoring funkcjonuje w sekwencji logicznej: zasoby potrzebne do 
działania, realizacja działań, uzyskane rezultaty działań, osiągnięcie celów 
szczegółowych w poszczególnych obszarach strategicznych, co umożliwi 



 81 

osiągniecie celu ogólnego (głównego) – rozwoju społeczno-gospodarczego 
społeczności.  

W zakresie monitoringu działań nadzorowany będzie przebieg ich 
realizacji w świetle założonego harmonogramu, raporty składane w 
sześciomiesięcznych interwałach pozwolą stosunkowo szybko wychwytywać 
odchylenia od planowanego czasu zakończenia działania. 

W zakresie uzyskanych rezultatów działań monitoringowi podlegać 
będzie zarówno ilościowy jak i jakościowy wynik podjętych wysiłków na 
rzecz wdrożenia strategii. Do pomiaru rezultatów należy posłużyć się danymi 
zawartymi  w Załączniku 1. Tabela wskaźników analitycznych jako punktu 
odniesienia do pomiaru rezultatów prowadzonych działań, czy to w formie 
wskaźników liczbowych czy tez procentowych. 

Prowadzony będzie również  monitoring finansowy czyli kontrola i 
ocena realizacji przewidzianego w danym przedsięwzięciu budżetu oraz jego 
wydatkowania w czasie oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac. 
 System monitoringu musi równocześnie zapewnić tak zwane 
„sprzężenie zwrotne” pomiędzy wynikami monitoringu z realizacji i 
wdrożenia działań przewidzianych strategią, a procesem korekcyjno – 
planistycznym. Każdorazowo, gdy w procesie monitoringu zarejestrowane 
zostaną odchylenia od zaplanowanego przebiegu działań, należy 
przeprowadzić czynności korekcyjne. Konieczność wykonania korekt może 
wynikać z nieprawidłowego przebiegu realizacji strategii, wówczas należy 
korygować sposób realizacji prowadzonych działań. Jeżeli odchylenia 
spowodowane są zmianą uwarunkowań wewnętrznych lub  zewnętrznych 
społeczności lokalnej wówczas proces korekcyjny powinien dotyczyć samej 
strategii. Zmiany w strategii muszą być zawsze wprowadzane w drodze 
uchwały. 

Regularny, systematyczny i obiektywny monitoring ma na celu 
zapewnienie koniecznego sprzężenia zwrotnego pomiędzy planowaniem,  
realizacją, kontrolą, a koniecznością wprowadzania ewentualnych korekt. 
Korekty do Strategii, jej celów i działań oraz mierników rezultatu 
wprowadzać należy każdorazowo gdy praktyka realizacji działań lub zmiany 
zachodzące w otoczeniu bliższym lub dalszym społeczności lokalnych 
wykazują konieczność dokonania niezbędnych zmian założeń planistycznych 
lub realizacyjnych i są warunkiem koniecznym prawidłowego wdrożenia 
strategii, zwłaszcza w przypadku jej długiego horyzontu strategicznego. 
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