
Przedsiębiorczość w mieście Hajnówka

I Informacje ogólne

Zgodnie  z  raportami generowanymi przez  system  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o

Działalności Gospodarczej, wg. stanu na dzień 02 października 2015 r. działalność gospodarczą na

terenie miasta Hajnówka  prowadzi 1260  podmiotów.  Natomiast  dominującą pozycję wśród branż

zajmuje handel (w większości  są to  małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób), a następnie

budownictwo i dalej przetwórstwo przemysłowe.

Tabela  1.  Liczba  podmiotów  gospodarczych  dla  Miasta  Hajnówka według  rejestru  regon  w

poszczególnych latach 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014

Miasto Hajnówka 1326 1313 1309
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Lokalnych.

Tabela  2.  Liczba  wpisów  wg.  sekcji  polskiej  klasyfikacji  działalności  gospodarczej  dla  Miasta

Hajnówka w poszczególnych latach

Sekcje PKD 2007 2012 2013 2014

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 25 25 17 

B Górnictwo i wydobywanie 0 0 0

C Przetwórstwo przemysłowe 214 197 196 

D Wytwarzanie  i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych

1 2 3

E dostawa wody, gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją

0 0 0

F Budownictwo 169 172 172 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle

375 362 349 

H Transport i gospodarka magazynowa 50 52 47 

I Działalność związana z zakawterowaniem i 
usługami gastronomicznymi

38 34 44 

J Informacja i komunikacja 28 25 28 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 58 56 56 

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

7 8 12 

M Działalność profesjonalna, naukowa i 94 96 100 



techniczna

N Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca

29 39 40 

O Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

0 0 0

P Edukacja 19 19 20

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 121 130 128 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją

161 17 18 

S Pozostała działalność usługowa
T Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby
U Organizacje i zespoły eksterytorialne

82 879 79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Lokalnych.

Wśród najbardziej znaczących firm na terenie miasta wykazujących najwyższe zatrudnienie

znajdują się: Forte (zatrudnienie 404 osoby), Zakłady Maszynowe Hamech Sp.z o.o. (zatrudnienie

140  osoby),  PSS  Społem  (zatrudnienie  120  osób),  Gryfskand  (zatrudnienie  113  osób),  OSM

Hajnówka  (zatrudnienie  188  osób).  Ważnymi  pracodawcami  na  terenie  miasta  Hajnówka   są

również:  SPZOZ  w  Hajnówce  (zatrudnienie  658  osób)  oraz  instytucje  edukacyjne  (żłobki,

przedszkola, szkoły podstatwowe, gimnazja) - zatrudnienie 364 osoby.

Natomiast  wśród  instytucji  otoczenia  biznesu  funkcjonujących  na  terenie  miasta

wspierających rozwój przedsiębiorczości wyróżnia się: Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce

funkcjonujące  w  ramach  Podlaskiej  Fundacji  Rozwoju  Regionalnego,  Hajnowskie  Centrum

Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł Różnych, Powiatowy Urząd Pracy.

II Tereny inwestycyjne, SSSE

Obecna oferta inwestycyjna miasta obejmuje następujace tereny i obiekty:

• ul. 3 Maja nr ewid. dz.1056/37, 1056/39, 1056/41 - maksymalna dostępna powierzchnia (w

jednym kawałku): 1,0096 ha

• szosa Kleszczelowska nr ewid. dz. 80/5 – maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym

kawałku): 3,3157 ha

• ul. 11 Listopada SSSE nr ewid. dz. - 1056/135, 1056/139, 1056/51 – maksymalna dostępna

powierzchnia (w jednym kawałku): 3,1409 ha

• ul. Docenta Adama Dowgirda nr ewid. dz. - 3371 – maksymalna dostępna powierzchnia (w

jednym kawałku):  6,9569 ha



• ul.  Jana Filipczuka nr  ewid.  dz.  1/88  –  maksymalna  dostępna powierzchnia  (w jednym

kawałku): 0,8050 ha

• wieża ciśnień przy ul. Skarpowej

Ponadto  Gmina  Miejska  Hajnówka  30  maja  2015  r.  wystąpiła  z  wnioskiem  o  wszczęcie

postępowania  związanego  z  włączeniem  gruntów  położonych  na  terenie  Gminy  Miejskiej

Hajnówka do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Koncepcja utworzenia na terenie Gminy

Miejskiej Hajnówka  Podstrefy Hajnówka, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   obejmuje

tereny  położone  przy  ul.  11  Listopada  (pomiędzy  sklepem  Kaufland  a  Komendą  Powiatową

Państwowej  Straży  Pożarnej) o  łącznej  powierzchni  3,1409  ha.  Planowany  termin  utworzenia

podstrefy Hajnówka do końca października 2015 r. Natomiast w ostatnim okresie rozpoczęto po raz

kolejny  rozmowy  z  PGNiG  w  sprawie  gazyfikacji  miasta  Hajnówka  i  regionu  Puszczy

Białowieskiej.

III Promocja gospodarcza

Działania z zakresu promocji gospodarczej podejmowane przez samorząd Miasta Hajnówka: 

• stworzenie  filmu  promującego  potencjał  gospodarczy  miasta  Hajnówka  oraz  regionu

Puszczy Białowieskiej; 

• przygotowanie  folderu  o  tematyce  gospodarczo-promocyjnej  w  dwóch  wersjach

językowych: polsko-angielskiej i polsko-rosyjskiej; 

• organizacja dwóch edycji Polsko – Białoruskiego Forum Gospodarczego we współpracy ze

Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Euroregionalnego Polsko-

Białoruskiego Forum Gospodarczego;

• bezpośredni i pośredni udział w targach gospodarczych poprzez przekazywanie materiałów

informacyjnych; 

• współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Centrum Obsługi

Inwestora;  

• promocja terenów inwestycyjnych w oparciu o opracowaną ofertę inwestycyjną.

IV Fundusze europejskie skierowane do podmiotów gospodarcych w nowej perspektywie finansowej

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

- Oś Priorytetowa: I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

-  Oś  Priorytetowa:  II  Przedsiębiorczość  i  aktywność  zawodowa,  Działanie  2.3  Wspieranie

powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych



• Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

-  Oś  priorytetowa:  I  Zmniejszenie  emisyjności  gospodarki,  1.2  Promowanie  efektywności

energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

• Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

- Oś prorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania

kooperacyjne,  Poddziałanie  1.3.1  Wdrażanie  innowacji  przez  MŚP/1.3.2  Tworzenie  sieciowych

produktów przez MŚP

V Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Hajnówka

Załącznik Nr 1

Ewaluacja  Programu  Rozwoju  Przedsiębiorczości  miasta  Hajnówka  na  lata  2012-2013

przeprowadzona w 2014 r.

Lp. Nazwa zadania Zakładany okres
realizacji

Opis zrealizowanego zadania

1. Analiza stanu dróg 
dojazdowych do Hajnówki i
wnioskowanie do 
zarządców dróg (Podlaski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich), lobbing na 
rzecz poprawy jakości dróg

I półrocze 2012 Przebudowę dróg Nowosady-Zabłudów-
Zwodzieckie-Narewka-Juszkowy Gród 
wpisano na listę przedsięwzięć 
planowanych do realizacji przez PZDW w 
najbliższych latach.

2. Wnioskowanie o zmianę 
kategorii drogi nr 689 
Bielsk Podlaski – Hajnówka
– Białowieża z 
wojewódzkiej na krajową 

I półrocze2012 -

3. Wnioskowanie o lepsze 
skomunikowanie kolejowe 
Hajnówki z Warszawą

I półrocze 2012 Rada Miasta Hajnówka podejmowała 
stanowiska w sprawie lepszego 
skomunikowania kolejowego Hajnówki z 
Warszawą, które przesłano do Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego, 
Polskich Kolei Państwowych oraz 
właściwych ministerstw.

4. Gazyfikacja miasta – 
poszukiwanie inwestora 
strategicznego

2012
26 lutego 2013 r. podpisano list intencyjny  
w sprawie gazyfikacji Miasta Hajnówka.

5. Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych w 
podstawowe media

2012-2013
Wykonano dokumentację techniczną do ul. 
3 Maja 59 s oraz w pełni uzbrojono w 
media ul. Rakowieckiego.

6. Pozyskiwanie nowych i 
konsolidacja istniejących 
terenów inwestycyjnych

2012-2013
Wykupiono dodatkowe tereny do 
utworzenia kompleksu przy ul. Doc. A 



Dowgirda. 
Pozyskano teren przy ul. Zwierzynieckiej, 
Myśliwskiej.
Wykonano przyłącza do ul.11 listopada.

7. Przygotowanie oferty i 
promocja terenów 
inwestycyjnych we 
współpracy z COI i PAIZ

dz. c.
Oferta inwestycyjna została przygotowana i
jest na bieżąco aktualizowana.

8. Edukacja, organizowanie 
spotkań informacyjnych 
(informacje o źródłach 
energii odnawialnej i 
możliwych źródłach 
finansowania)

2012 Zorganizowano spotkanie w sprawie 
wniosku o dofinansowanie montażu 
kolektorów słonecznych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013.

9. Przygotowanie i 
przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej z udziałem 
spacjalistów nt. działań 
ochronnych prowadzonych 
na terenie Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego 
np. Study tour dla 
dziennikarzy

2013 Zrealizowano kampanię w ramach 
partnerskiego projektu: „Platforma 
współpracy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” 
realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce.

10. Organizowanie szkoleń w 
zakresie zrównoważonej 
produkcji i gospodarki 
opartej na wiedzy

dz.c -

11. Utworzenie Forum na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
regionu Puszczy 
Białowieskiej  z udziałem 
różnych środowisk 
opiniotwórczych

2013
Przystąpienie do partnerstwa  w ramach 
projektu:
„Platforma współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy 
Białowieskiej” realizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

12. Wypracowanie 
porozumienia w sprawie 
wprowadzenia 
zrównoważonego 
użytkowania Puszczy 
Białowieskiej z Ministrem 
Środowiska, akceptowanego
przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Ministra 
Finansów

2012 Porozumienie zostało wypracowane w 
ramach projektu:
„Platforma współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy 
Białowieskiej” realizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

13. Sporządzenie analizy 
lokalnych zasobów i 
uwarunkowań oraz 
określenie potencjalnych 

2013 Analiza zostanie przygotowana w ramach 
planowanego opracowania Strategii 
Rozwoju Miasta Hajnówka.



kierunków rozowju 
przedsiębiorczości w 
mieście

14. Utworzenie punktu 
doradztwa indywidualnego 
dla rozpoczynających i 
prowadzących działalność 
gospodarczą

I półrocze 2012 Prowadzono doradztwo w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej 
realizowane przez pracowników 
odpowiedzialnych za obsługę 
przedsiębiorcy w Urzędzie Miasta 
Hajnówka.

15. Cykliczne szkolenia i 
spotkania m.in. ze 
specjalistami branżowymi, 
naukowcami i praktykami, 
współpraca z US, ZUS

dz.c. W dniu 15 listopada 2012 r. zorganizowano
we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych w Hajnówce oraz Kasą 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegow 
Hajnówce szkolenie pt.  "Prawa i 
obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS i 
KRUS".
W dniu 15 marca 2013 r. zorganizowano w 
we współpracy z Urzędem Skarbowym 
szkolenie pt. "Zmiana prawa podatkowego 
w 2013 r. w zakresie podatku od towaru i 
usług oraz podatku dochodowego od osób 
fizycznych". 

16. Usystematyzowanie i 
uzupełnienie informacji dla 
przedsiębiorców na stronie 
internetowej 
www.hajnowka.pl

dz.c Usystematyzowano i uzupełniono 
informacje dla przedsiębiorców poprzez 
utworzonie na oficjalnej stronie 
internetowej  Urzędu Miasta Hajnówka 
odrębnej zakładki Biznes. Informacje są na 
bieżąco aktualizowane.

17. Utworzenie katalogu firm 
hajnowskich na stronie 
www.hajnowka.pl

I półrocze 2012 Utworzono na oficjalnej stronie Urzędu 
Miasta Hajnówka katalog  hajnowskich 
podmiotów gospodarczych.

18. Optymalizacja systemu 
podatków i opłat lokalnych

dz.c. W 2013 r. nie podnoszono stawek 
podatków i opłat lokalnych

19. Inicjowanie współpracy 
między przedsiębiorcami, 
instytucjami otoczenia 
biznesu, instytucjami 
edukacyjnymi i naukowymi 
oraz społeczeństwem 
poprzez organizację spotkań

dz.c.
W ramach spotkań z przedstawicielami 
Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS oraz 
Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce 
inicjowano współpracę pomiędzy w/w 
instytucjami a przedsiębiorcami.

20. Promocja isniejących 
instytucji otoczenia biznesu 
oraz wsparcie tworzenia 
nowych

dz.c.
Współpraca z Centrum Wspierania Biznesu
w Hajnówce przy organizacji spotkań 
informacyjnych skierowanych do 
przedsiębiorców.

21. Przeprowadzenie spotkań z 
doradcą zawodowym w 
gimnazjach

2012-2013 Zainicjowano spotkania z doradcą 
zawodowym w Młodzieżowym Centrum 
Karier w Hajnówce.



22. Organizacja kampanii 
informacyjnych 
dotyczących świadomego 
wyboru zawodu i promocji 
postaw przedsiębiorczych

dz.c Organizowano przy współpracy z 
Ochotniczymi Hufcami Pracy 
Młodzieżowym Centrum kariery spotkania 
informacyjne, Targi Szkolne oraz Targi 
Pracy.

23. Promocja dobrych praktyk z
zakresu przedsiębiorczości

dz.c.
W dniu 26 kwietnia 2012  r. w Hajnówce 
zostało zorganizowane Forum 
Przedsiębiorczości, gdzie zostały 
zaprezentowane dobre praktyki w zakresie 
współpracy branżowej, tworzenia klastrów 
przemysłowych i budowania marki 
lokalnej.

24. Udział w programach 
stażowych

dz.c. Urząd Miasta Hajnówka oraz podległe 
jednostki organizacyjne uczestniczyły w 
programach stażowych organizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

25. Organizacja konkursów (np.
Na Najlepszego Młodego 
Przedsiębiorcy)

2013
Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs 
skierowany do młodzieży hajnowskich 
szkół ponadgimnazjalnych pn. Młodzi 
Aktywni Skuteczni.


