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Zespól ładu gospodarczego – analiza SWOT 
 
Uwarunkowania zewnętrzne 
Lp. Szanse Siła oddziaływania 

szansy od +1 do +5 
Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 

zagrożenia od -1 do -5 
Trend 

1 Problem analizowany: Rynek pracy      
1. Funkcjonowanie krajowych programów 

wspierających osoby bezrobotne.  
+2 → Brak fachowców na rynku lokalnym. -2 ↑ 

2. Funkcjonowanie programów staży 
zawodowych ułatwiających wejście na rynek 
pracy absolwentów szkół i uczelni.  

+2 → Absolwenci prywatnych szkół wyższych  
niedostosowani do potrzeb rynku pracy.  

-2 ↓ 

3. Stały wzrost zapotrzebowania na pracowników 
posiadających coraz wyższe kwalifikacje 
zawodowe.  

+2 ↑ Brak kształcenia kreatywnego w szkołach i 
uczelniach wyższych.  

-2 ↓ 

4. Globalna konkurencja pracodawców o najlepiej 
kwalifikowanych pracowników. 

+3 ↑ Brak w Polsce północno-wschodniej 
zaawansowanych technologicznie gałęzi 
przemysłu tworzących tandem nauki z 
produkcją y tego typu stanowisk pracy dla 
wysoko kwalifikowanych absolwentów uczelni 
wyższych.  

-2 → 

5. Globalna konkurencja zespołów tworzących 
postęp techniczny zatrudnionych w 
korporacjach międzynarodowych 
wyznaczających kierunki rozwoju 
technologicznego.  

+3 ↑ Dominacja w Polsce północno-wschodniej 
stanowisk pracy wymagających niskich 
kwalifikacji zawodowych.  

-1 → 

6. Położenie Polski na peryferiach wiodących 
rynków pracy w globalnej gospodarcze.  

+2 ↑ Duża skala bezrobocia w Polsce północno-
wschodnie w porównaniu do innych regionów 
kraju. (14,2%)  

-2 → 

7. Odpływ dobrze wykształconych młodych 
pracowników z Polski do krajów Europy 
Zachodniej i USA oraz Kanady.  

+4 ↑ Duży udział procentowy osób aktywnych 
zawodowo zatrudnionych w rolnictwie i 
leśnictwie (38%).  

-2 → 

8. Napływ do Polski pracowników za wschodniej 
granicy (Ukraina, Białoruś, Rosja).  

+2 ↑ Brak ofert pracy dla absolwentów szkół i 
uczelni, wysokie bezrobocie w tej grupie 
(ok.25%).  

-3 ↑ 

2 Problem analizowany: Gospodarczy 
wizerunek Mielnika 

     

9. Podjęcie działań zmierzających do powołania +4 ↑ Mała liczba marek polskich o ugruntowanej -4 → 



 2 

Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

ruchu miast europejskich będących kolebkami 
zjednoczonej Europy  (miasta zawierania aktów 
unijnych). 

pozycji na rynku światowym.  

10. Organizacja światowego zjazdu rodzin o 
nazwisku Mielnik w gminie. 

+3 ↑ Globalne trendy postrzegania regionów, krajów 
poprzez pryzmat marki związane z tym 
terenem.  

-2 ↑ 

11. Położenia Mielnika na gospodarczym szlaku 
jagiellońskim prowadzącym z Litwy (Wilno) do 
małopolski (Kraków).  

+4 → Powszechne przekonanie w Polsce i na 
obszarze Unii Europejskiej, iż region północno-
wschodni Polski (pogranicze polsko- 
białoruskiego) jest bardzo zacofany 
cywilizacyjnie i gospodarczo.  

-3 → 

12. Przynależność gminy Mielnik do regionu 
cennego przyrodniczo – marka NATURA 2000 
występuje na terenie gminy.  

+2 ↑ Nikła promocja kredy mielnickiej jako 
produktu o znaczeniu krajowym i europejskim.  

-1 → 

13. Funkcjonowanie w potocznej masowej 
świadomości europejczyków marek jako 
synonimów produktów.  

+4 ↑    

14. Wpieranie przez rząd polski kampanii marek 
gospodarczych.  

+3 →    

3 Analizowany problem:  Zewnętrzne źródła 
finansowania rozwoju gospodarczego 

     

15. Możliwość dofinansowania programów 
edukacyjnych skierowanych do społeczności 
lokalnych środkami unii europejskiej. 

+3 → Brak kampanii promocyjnych i edukacyjnych 
skierowanych do społeczności lokalnych 
ogólnopolskich. 

-2 → 

16. Możliwość pozyskania środków na promocję 
produktów lokalnych, regionalnych. 

+3 → Mała ilość szkoleń w zakresie pozyskiwania 
środków pomocowych w obszarze 
agroturystyki  

-2 → 

17. Możliwość pozyskania środków na szkolenia w 
zakresie marketingu, sprzedaży, rynków, 
promocji udziału w targach i misjach 
gospodarczych. 

+4 ↑ Niedostateczne upowszechnianie dobrych 
praktyk szkoleniowych na poziomie kraju. 

-1 → 

18. Wsparcie regionów zapóźnionych gospodarczo 
– wyrównywanie szans rozwojowych. 

+4 → Brak doradztwa regionalnego i lokalnego w 
zakresie pozyskiwania środków pomocowych.  

-2 → 

19. Dofinansowanie europejskich kampanii 
promocyjnych produktów, usług. 

+2 → Brak wsparcia finansowanego analizy rynku 
wewnętrznego (krajowego) i zewnętrznego 
(międzynarodowego), które ukierunkowałaby 

-2 → 
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

działalność lokalnych producentów.  
20. Możliwość dofinansowania innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie wykorzystania Internetu i 
nowoczesnych technologii marketingu jako 
narzędzi bezpośredniej sprzedaży produktów.  

+4     

21. Dofinansowanie imprez lokalnych ze środków 
krajowych i pomocowych.   

+2 ↑    

4 Problem analizowany Infrastruktura 
techniczna gminy Mielnik 

     

22. Przebieg przez teren gminy Mielnik nitki 
gazociągu i jej wykorzystanie do zasilania w 
gaz gminy. 

+4 → Tereny nadgraniczne niedoinwestowane przez 
operatorów sieci komórkowych powodujące 
zanik sygnału. 

-2 → 

23. Posiadanie na terenie gminy przepompowni i 
magazynów ropy naftowej- większościowe 
źródło dochodów gminy. 

+3 → Niedorozwój linii kolejowej Czeremcha-Siedlce 
przebiegającej na obrzeżach gminy . 

-3 → 

24. Możliwość rozbudowy rurociągów na terenie 
gminy, zwiększających wpływy do budżetu 
gminy. 

+3 → Ograniczenie rozwoju infrastruktury drogowej 
spowodowanej rzeką Bug oraz granicą 
państwową polsko-białoruską. 

-3 → 

25. Obecność rzeki szansą rozwoju transportu 
rzecznego na skalę lokalną (wykonanie 
główek/ostrogów regulujących koryto rzeki 
poprzez naturalne pogłębianie) oraz turystyki. 

+2 ↑ Niedoinwestowanie infrastruktury drogowej i 
kolejowej na terenie województwa podlaskiego 
skutkiem realizowanej polityki w stosunku do 
obszarów województw wschodnich Polski. 

-4 → 

26. Wspieranie środkami zewnętrznymi 
pomocowymi (np. dotacje UE) rozwoju 
infrastruktury technicznej. 

+2 ↓ Ograniczenia narzucane przez obszary „Natura 
2000” w zakresie działalności gospodarczej.  

-3 ↑ 

27. Regulacje prawne sprzyjające w zakresie 
budowy/przebudowy obiektów użyteczności 
publicznej (drogi, wodociągi – spec ustawa). 

+2 →    

28. Przebieg w sąsiedztwie gminy przez miasto 
Siemiatycze drogi Białystok-Lublin sprzyjające 
lepszemu skomunikowaniu zewnętrznemu.  

+2 →    

5 Problem analizowany: Lasy bogactwem gminy      
29. Uruchomienie programów unijnych (np. rolno 

środowiskowych) wpierających zachowanie 
bioróżnorodności oraz różnorodności 
krajobrazu (śródpolne zakrzaczenia, 

+4 ↑ Polityka realizowana przez państwo w stosunku 
do obszarów puszczańskich w oderwaniu od 
opinii ludności. 

-4 ↑ 
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

zadrzewienia, pasy ochronne itp.). 
30. Wykorzystanie lasów jako terenów 

prozdrowotnych do wypoczynku, rekreacji i 
turystyki. 

+4 ↑ Przy komasacji lasów przekazywanie lasów o 
najniższej wartości użytkowej, prywatnym  
użytkownikom na obrzezkach kompleksów 
leśnych. 

-1 → 

31. Powstawanie europejskiego rynku koneserów 
żywności naturalnej wytwarzanej w oparciu o 
surowce rosnące w lasach. 

+3 ↑ Niezadowalająca świadomość społeczna w 
zakresie znaczenia lasu w  rozwoju 
gospodarczym i ekologicznym.  

-2 → 

32. Wzrost znaczenia wykorzystania 
gospodarczego lasów jako źródła pozyskania 
drewna na potrzeby gospodarcze – ekologiczny 
surowiec. 

+3 ↑ Brak wspomagania przez państwo innowacji w 
zakresie pozyskiwania i przetwarzania runa 
leśnego. 

-2 → 

33. Wzrost znaczenia lasów jako obszarów 
oczyszczających powietrze i wytwarzających 
tlen oraz wydzielających szereg substancji 
bakteriobójczych, mających zbawienny wpływ 
na stan zdrowia człowieka.  

+5 ↑ Dewastacja stanowisk naturalnego runa leśnego 
przez nieprawidłowe pozyskiwanie dobra. 

-3 → 

34. Rewitalizacja  kompleksów leśnych 
przywracająca im stan zbliżony do lasów 
naturalnych 

+2 ↑ Mała świadomość społeczna co do 
zróżnicowanej jakości grzybów leśnych. 

-1 → 

35. Realizowany program zwiększenia lesistości 
Polski wspomagany przez środku pomocowe 
Unii Europejskiej - zagospodarowanie gruntów 
wypadających z produkcji rolnej.  

+3 ↑ Napływ nad kompleksy leśne zanieczyszczeń 
przenoszonych w atmosferze (np kwaśne 
deszcze, pyły).  

-4 ↑ 

36. Pozyskiwanie z lasów cennych surowców na 
potrzeby gospodarki w postaci drzewa, 
owoców, ziół, grzybów, żywicy, miodów, 
dziczyzny.  

+4 ↑ Anomalie pogodowe w postaci wichur, trąb 
powietrznych niszczących duże obszary leśne.  

-3 ↑ 

37. Lasy pełnią funkcje w zakresie regulacji 
stosunków wodnych, zmniejszają erozję gleb, 
regulują wahania temperatury, chronią przed 
wiatrem, przyczyniają się do ograniczenia 
efektu cieplarnianego na ziemi. 

+3 ↑    

38. Promować prozdrowotne znaczenie lasu; jeden 
hektar lasu sosnowego pochłania rocznie 150-
200 ton dwutlenku węgla i zatrzymuje około 30 

+3 ↑    
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

ton pyłów. Jeden hektar lasu bukowego 
zatrzymuje około 65 ton pyłów. Jeden hektar 
lasu wytwarza 3-10 razy więcej tlenu niż 
rośliny na takiej samej powierzchni użytków 
rolnych.  

6 Problem analizowany: Gmina Mielnik 
ośrodkiem agroturystyki 

     

39. Położenie geograficzne  +1 → Konkurencja sąsiednich ośrodków 
turystycznych 

-3 → 

40. Unikalny krajobraz  +3 → Słaba osiągalność gminy komunikacją 
publiczną  

-3 ↑ 

41. Duży stopień zalesiania terenów sąsiadujących 
z obszarem gminy 

+2 → Pauperyzacja społeczeństwa -4 ↑ 

42. Wielokierunkowy rozwój wypoczynku 
krajowego 

+3 ↑ Niestabilna polityka fiskalna i prawna państwa  -3 ↑ 

43. Historyczny szlak zamków nadbużańskich – 
szlak jagieloński  

+3 ↑ Sąsiedztwo elektrowni atomowych za 
wschodnią i północną granicą Polski 
(Czarnobyl, Równe, Ignalin) 

-4 ↑ 

44. Regulacje prawne sprzyjające rozwojowi 
agroturystyki 

+2 → Rozwój wyjazdowej turystyki zagranicznej  -3 ↑ 

45. Bliskie położenie dużych aglomeracji miejskich +2 → Zanieczyszczenie rzeki Bug.  -2 → 
46. Bliskie położenie Białowieży (znanego ośrodka 

turystycznego) 
+4 ↑    

47. Położenie w sąsiedztwie europejskiego 
korytarza transportowego Berlin- Warszawa- 
Mińsk- Moskwa (korytarz A2)  

+2 →    

48. Rozwój europejskiej turystyki przyrodniczej +1 ↑    
49. Utworzenie Parku Nadbużańskiego +2 ↑    
7 Problem analizowany: Mielnik ośrodkiem 

wydobycia kredy 
     

50. Jedyne złoże kredy eksploatowane w Polsce w 
formie odkrywki kopalnianej 

+3 ↑ Uruchomienie eksploatacji złóż kredy w 
okolicy miejscowości Kornica (powiat łosicki, 
woj. Mazowieckie) bardziej zasobnych od złoża 
mielnickiego 

-3 ↑ 

51. Kreda jest produktem naturalnym mało 
szkodliwym dla zdrowia i środowiska 

+4 ↑ Spadek zapotrzebowania na kredę na rynkach 
światowych 

-4 ↑ 
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

naturalnego 
52. Występowanie największych pokładów kredy w 

Polsce w pasie od Białegostoku do Lublina oraz 
w okolicy Częstochowy 

+2 → Wzrost kosztów eksploatacji pokładów kredy w 
wyniku wzrostu obciążeń związanych z 
koniecznością ochrony środowiska naturalnego 

-3 ↑ 

53. Wielokierunkowe wykorzystanie kredy na 
potrzeby różnych gałęzi przemysłu (chemiczny, 
spożywczy, kosmetyczny, rolnictwo itp.)  

+4 ↑    

54. Pozytywna konotacja kredy (wykorzystywana 
do pisania na tablicy i do szkolnych psot) 
poprzez wspomnienia szkolne – edukacja 
ekologiczna  

+2 →    

8 Problem analizowany: Miejscowość Mielnik 
jako uzdrowisko 

     

55. Korzystne warunki klimatyczne miejscowości 
Mielnik 

+3 → Planowane procesy prywatyzacyjne w Polsce  
państwowych sanatoriów 

-4 ↑ 

56. Dobra jakość powietrza  +3 → Uwarunkowania prawne powstania sanatorium -2 → 
57. Położenie geograficzne miejscowości w 

obszarze „Zielonych płuc Polski” 
+1 → Sąsiedztwo elektrowni atomowych za 

wschodnią i północną granicą Polski 
(Czarnobyl, Równe, Ignalin) 

-4 ↑ 

58. Ukształtowanie terenu; unikatowe walory 
krajobrazowe 

+3 ↑ Słaba dostępność komunikacyjna gminy  -3 ↑ 

59. Posiadanie zasobu wód leczniczych o dobrej 
jakości 

+5 ↑ Zanieczyszczenie rzeki Bug.  -2 → 

60. Eksploatacja wód leczniczych za granicą na 
obszarze Białorusi 

+1 → Peryferyjne położenie gminy przy wschodniej 
granicy (bariery naturalne - rzeka, granica – w 
kontaktach) 

-3 ↑ 

61. Pokłady kredy do wykorzystania w usługach 
sanatoryjnych (leczniczych) 

+4 ↑    

62. Mała liczba uzdrowisk na terenie województwa 
podlaskiego (jedyna taka placówka funkcjonuje 
w Augustowie, brak konkurencji) 

+1 →    

63. Bliskie położenie Białowieży (znanego ośrodka 
turystycznego) 

+4 ↑    

64. Bliskie położenie dużych aglomeracji miejskich +2 →    
9 Problem analizowany: Rozwój rolnictwa w 

gminie Mielnik 
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

65. Dopłaty obszarowe dla gospodarstw rolnych ze 
strony Unii Europejskiej 

+4 ↑ Określanie limitów produkcji rolnej 
wspólnotowej w odniesieniu do lat urodzaju co 
przy baraku urodzaju w kolejnych latach 
powoduje braki na rynku wewnętrznym 
unijnym  

-2 → 

66. Funkcjonowanie programów finansowanych 
unijnych wspierających rolnictwo (dopłaty do 
kredytów, sprzętu rolniczego, uprawy roślin 
wykorzystywanych na cele energetycze, 
zalesiania, dopłaty dla młodych rolników, 
wsparcie rozwój gosp. agroturystycznych,) 

+3 ↑ Asymetria w dopłatach rolnych między 
rolnictwem polskim (niższy poziom dopłat) a 
rolnictwem starej piętnastki  

-3 → 

67. Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego 
na poziomie kraju i Unii Europejskiej  

+2 ↑ Nierówność konkurencji cenowej produktów 
krajowych (polskich) z wyrobami 
produkowanymi w starej unii   

-4 ↑ 

68. Duże możliwości zbytu artykułów 
ekologicznych rolno-spożywczych 

+2 ↑ Zbyt duża różnica w cenie pomiędzy 
produktami nieprzetworzonym a finalnym 
wyrobem sprzedawanym w sieciach 
handlowych 

-2 ↑ 

69. Przewidywany wzrost cen światowych na 
produkty rolne 

+2 ↑ Wypadanie gruntów z produkcji rolnej 
powodujące ich zarastanie samosiejkami 

-1 → 

70.  +2 → Pogarszanie się walorów krajobrazowych rzeki 
na skutek zarastania brzegów 

-2 → 

71. Bliskość chłonnych rynków zbytu na wschodzie 
na produkty rolne 

+2 → Brak dostępu w gminie do szybkiego Internetu, 
co wpływa na świadomość i zachowania 
społeczne  

-1 → 

72. Posiadanie dogodnych warunków 
klimatycznych do rozwoju produkcji rolnej  w 
gminie 

+1 → Brak regulacji prawnych w stosunku do 
działania wspólnot gruntowych  

-1 ↑ 

73. Komunalizacja wspólnot  gruntowych na rzecz 
gmin 

+1 ↑ Duże wahania w opłacalności produkcji rolnej -3 → 

10 Problem analizowany: Rozwój działalności 
gospodarczej na terenie Gminy Mielnik 

     

74. Ukształtowanie terenu; unikatowe walory 
krajobrazowe i klimatyczne do rozwoju 
działalności gospodarczej turystycznej 

+3 ↑ Peryferyjne położenie gminy na uboczu 
szlaków komunikacyjnych 

-2 → 

75. Eksploatacja zasobu wód mineralnych +3 ↑ Zmieniające się przepisy prawne -3 ↑ 
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

leczniczych 
76. Zasoby kredy do wykorzystania gospodarczego +3 ↑ Zmieniające się regulacje podatkowe  -3 ↑ 
77. Zasoby kruszyw (piaski, żwiry) do 

wykorzystania w budownictwie 
+2 ↑ Regulacje prawne związane z korzystaniem ze 

środowiska naturalnego Natura 2000 
-3 ↑ 

78. Położenie w sąsiedztwie europejskiego 
korytarza transportowego Berlin- Warszawa- 
Mińsk- Moskwa (korytarz A2) przebiega przez 
Białą Podlaską 

+2 → Mała liczba zakładów przetwórstwa owocowo – 
warzywnego w regionie  

-2 ↑ 

79. Posiadanie zasobów drzewa w regionie do 
wykorzystania gospodarczego 

+3 ↑ Słaba promocja podmiotów gospodarczych 
przez powiat i województwo 

-2 → 

80. Poprawa koniunktury w rolnictwie +2 ↑ Spadek opłacalności produkcji rolnej -3 → 
81. Możliwości uzyskania pomocy ze środków UE 

na rozwój działalności gospodarczej 
+3 ↑ Migracja młodzieży do pracy za granicę -5 ↑ 

82.    Wysokie oprocentowanie kredytów na 
działalność gospodarczą 

-1 → 

83.    Pogarszający się stan dróg -2 → 
84.    Likwidacja komunikacji publicznej PKP i PKS -2 → 
85.    Brak prostych uregulowań prawnych 

sprzyjających wyłączaniu gruntów z produkcji 
rolnej, leśnej 

-2 → 

Trend: wzrost ↑, stabilizacja →, regres ↓ 
Siła oddziaływania: 1 – bardzo mała, 2 – mała, 3 – przeciętna, 4 – duża, 5 – bardzo duża 
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Uwarunkowania wewnętrzne 
Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 

szansy od +1 do +5 
Trend Słabe strony Siła oddziaływania 

zagrożenia od -1 do -5 
Trend 

1 Problem analizowany: Rynek pracy      
1. Bardzo niskie bezrobocie (wręcz  brak 

bezrobocia w gminie) około 70 osób rocznie 
zarejestrowanych jako bezrobotne w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach 
z czego około 20 osób. z wyższym 
wykształceniem 

+2 → Bardzo niska podaż pracowników na rynku 
lokalnym 

-3 ↑ 

2. Możliwość przyciągnięcia młodych ludzi (np. 
młodych małżeństw) by osiedlali się na terenie 
gminy Mielnik i wzmocnili lokalny rynek pracy 

+3 ↑ Niechęć bezrobotnych do pracy -2 → 

3. Możliwość zatrudnienia miejscowej nisko 
wykwalifikowanej siły roboczej przy pracach 
interwencyjnych i w gospodarce komunalnej 
itp. 

+2 → Emigracja zarobkowa - głównie do Belgii -2 → 

4. Duża liczba artystów – ludzi wolnych 
zawodów, zamieszkałych na terenie gminy. 

+4 ↑ Niekorzystna mentalność lokalnego 
społeczeństwa  

-1 → 

5.    Wygórowane wymagania w temacie rodzaju 
pracy i zarobków 

-2 → 

6.    Nisko wykwalifikowana siła robocza -2 → 
7.    Nieposzanowanie mienia pracodawcy -3 → 
8.    Zły stosunek do własności komunalnej (np. 

gminnej) 
-3 → 

9.    Brak pracy na terenie gminy dla osób 
posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe 
techniczne.,  

-4 ↑ 

2 Problem analizowany: Gospodarczy 
wizerunek Mielnika 

     

10. Mielnik miejscem zawarcia Unii Mielnickiej 
tworzącej podwaliny pod państwo 
wielonarodowe polskie.  

+4 ↑ Mała świadomość miejscowej ludności o 
historii ziemi mielnickiej. 

-2 ↓ 

11. Posiadanie tradycji historycznej 
wielokulturowej przez gminę Mielnik.  

+2 → Część mieszkańców gminy jest przeciwna 
zatrudnianiu specjalistów spoza gminy, których 
jest odczuwalnych brak w gminie. 

-2 ↓ 

12. Rozpoczęcie wydawania informatora 
(czasopisma) lokalnego skierowanego do 

+3 ↑ Niskie instynkty części mieszkańców 
„podkładanie nogi” przy podejmowanych 

-3 → 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

mieszkańców gminy. działaniach prospołecznych. 
13. Promowanie dokonań na poziomie gminy 

realizowanych na rzecz gminy i jej 
mieszkańców przez inne osoby i podmioty. 

+2 ↑ Brak rozpoznawalnych lokalnych marek 
produktów.  

-3 → 

14. Promowanie lokalnych autorytetów kreujących 
wizerunek gminy. 

+2 ↑ Brak ukształtowanej marki „Mielnik” jako 
synonimu miejsca do wypoczynku krajowego i 
europejskiego.   

-3 → 

15. Posiadanie atutów wewnętrznych (dialogi, dni 
Mielnika, przeglądy muzyczne) o zasięgu 
krajowym wojewódzkim i lokalnym w postaci 
imprez kulturalnych.  

+4 ↑ Położenie gminy Mielnik na obrzeżach Unii 
Europejskiej – wizerunek regionu konfliktów 
etnicznych.  

-1 → 

16. Odwoływanie się do tradycji kulturowych 
lokalnych przy działaniach gospodarczych. 

+3 ↑    

17. Organizacja imprez w każdy weekend 
wakacyjny promujących gminę. 

+4 ↑    

18. Posiadanie infrastruktury obronnej militarnej 
(linia Mołotowa) na terenie gminy jako atrakcji 
turystycznej.  

+3 →    

19. Powołanie Ośrodka Ziemi Mielnickiej 
prowadzącego działalność edukacyjną. 

+4 ↑    

20. Organizacji imprez wielodniowych np. 
„Korowaj” szansą przyciągnięcia turysty na 
pobyt kilkudniowy.  

+3 ↑    

21. Inicjowanie akcji społecznych mających na celu 
poprawę estetyki gminy. 

+3 ↑    

22. Promowanie inicjatyw lokalnych 
poprawiających estetykę (konkurs na najlepsze 
urządzenie obejście, posesje) gminnych 
miejscowości. 

+3 ↑    

23. Przystąpienie do programu „Super Samorząd” 
prowadzonego przez  fundację Batorego pod 
patronatem Prezydenta RP. 

+3 ↑    

24. Promocja Mielnika jako miejsca o korzystnych 
walorach do rozwoju przemysłu turystycznego. 

+4 ↑    

3 Analizowany problem:  Zewnętrzne źródła 
finansowania rozwoju gospodarczego 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

25. Świadomość konieczności konsolidacji 
wewnętrznej lokalnych środowisk 
gospodarczych w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych pomocowych. 

+3 ↑ Spadek aktywności części mieszkańców w 
działaniach lokalnych. 

-2 → 

26. Dostępność środków z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 na działania 
szkoleniowe i edukacyjne. 

+3 →, Brak doradztwa w zakresie pozyskiwania 
środków pomocowych w gminie.  

-3 → 

27. Możliwość korzystania z fundacji i 
stowarzyszeń działających w obszarze rozwoju 
wsi (małe granty, doradztwo itp.). 

+2 →, Niska świadomość społeczna w zakresie 
możliwości pozyskania środków finansowych 
na wsparcie rozwoju działalności gospodarczej.  

-2 ↓ 

28. Wzrost świadomości na temat korzyści 
wspólnego działania dzięki wykorzystaniu 
szkoleń i konsultacji z doradcami. 

+3 ↑ Brak przygotowanych projektów 
gospodarczych do realizacji  

-2 → 

29. Wzrost optymizmu mieszkańców w wyniku 
wspólnego działania i realizowanych 
projektów. 

+2 ↑    

30. Rozwój komunikacji interpersonalnej na 
poziomie gminy w wyniku wspólnych działań 
przy przygotowaniu projektów 
dofinansowanych z środków Unii Europejskiej.  

+2 ↑    

31. Wsparcie szkoleń i inicjatyw gminnych 
skierowanych do mieszkańców w dziedzinach 
ich zainteresowań.  

+2 →    

32. Powołanie fundacji w gminie wspierającej 
pozyskiwanie środków zewnętrznych 
skierowanych na rozwój gospodarczy i 
społeczny.  

+4 ↑    

4 Problem analizowany Infrastruktura 
techniczna gminy Mielnik 

     

33. Tworzenie infrastruktury technicznej pod 
rozwój handlu (targowisko na terenie byłej bazy 
GS). 

+2 ↑ Brak możliwości podłączenia Internetu 
przewodowego w znacznej części gminy 
Mielnik: Sutno, Niemirów… 

-4 → 

34. Gazyfikacja Mielnika i Adamowa z 
możliwością gazyfikacji innych miejscowości. 

+4 ↑ Kiepskie zasilanie energetyczne związane z 
przestarzałą infrastrukturą techniczną (częste 
wyłączenia prądu) linii niskiego i średniego 
napięcia. . 

-2 → 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

35. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
oczyszczalnią w Mielniku. 

+4 ↑ Brak konserwacji rowów melioracyjnych. -1 → 

36. Dobry wskaźnik utwardzenia dróg 
nawierzchnią asfaltową między 
miejscowościami tworzącą sieć komunikacyjną 
gminy. 

+3 → Zaniedbanie i braki w infrastrukturze burzowej 
na terenie gminy Mielnik. 

-2 → 

37. Opracowanie programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscach gdzie nie ma możliwości podłączenia 
do systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej – 
wpieranie rozwoju agroturystyki. 

+2 ↑ Zaniedbania w zakresie czyszczenia pasów 
drogowych na terenie gminy Mielnik. 

-2 → 

38. Dobre warunki do rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na terenie gminy (kolektory 
słoneczne, siłownie wiatrowe, pompy ciepła 
itp.)  

+2 ↑ Brak odpowiednio ulokowanej drogi 
dojazdowej do budowanej oczyszczalni, nie 
wpływającej negatywnie na atrakcyjność 
turystyczną drogi głównej. 

-2 ↑ 

39.    Zły stan infrastruktury drogowej w gminie. -2 ↑ 
40.    Brak spójnej polityki gminy w zakresie 

pozyskiwania energii odnawialnej 
(proponowane źródła: woda, wiatr, energia  
słoneczna i geotermalna, biomasa…) 

-3 ↑ 

41.    Brak terenów uzbrojonych pod rozwój 
działalności gospodarczej na terenie gminy 

+4 ↑ 

5 Problem analizowany: Lasy bogactwem gminy      
42. Duże zasoby drewna opałowego w lasach na 

terenie gminy, odnawialne źródło energii.. 
+4 ↑ Dominacja lasów państwowych na obszarze 

gminy. 
-1 → 

43. Nieograniczona dostępność do runa leśnego 
jako surowcem sprzyja wytwarzaniu lokalnych 
produktów spożywczych przez mieszkańców 
gminy i stanowi źródło dodatkowych dochodów 
ludności.  

+2 ↑ Źle przeprowadzona komasacja rozdrobnionych 
działek leśnych na terenie gminy kosztem 
mieszkańców gminy na rzecz skarbu państwa 
(w latach 90 XX wieku) 

-1 ↓ 

44. Powstanie rynku lokalnego grzybów suszonych, 
marynowanych jako źródło dochodu 
mieszkańców gminy. 

+2 ↑ Brak wsparcia przez gminę imprez lokalnych 
promujących produkty wytwarzane w oparciu o 
lokalne runo leśne. 

-2 ↓ 

45. Duża liczba osób znawców runa leśnego tworzy 
kapitał lokalny do rozwoju zbieractwa na 
terenie Mielnika. 

+2 ↑ Na obszarze gminy przeważają lasy iglaste 
jednogatunkowe monokulturowe.  

-3 → 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

46. Występowanie na terenie gminy dużych 
zasobów runa leśnego możliwych do 
wykorzystania gospodarczego w przemyśle 
przetwórczym.  

+3 ↑ Niedostateczna pielęgnacja lasów prywatnych 
na terenie gminy obniżająca ich zdrowotność.  

-2 → 

47. Promocja Puszczy Mielnickiej jako obszaru 
cennego w tradycje kulinarne bazujące na 
produktach runa leśnego. 

+2 → Zanieczyszczanie lasów poprzez 
niekontrolowany wywóz śmieci i innych 
zanieczyszczeń.   

-1 ↓ 

48. Gmina powinna udostępniać nieodpłatnie 
Godło Mielnika do sygnowania lokalnych 
produktów, co pociągnie za sobą promocję 
gminy. 

+3 → Ograniczony dostęp do drewna pozyskiwanego 
na obszarze gminy w lasach państwowych 
przez producentów lokalnych.   

-4 ↑ 

49. Organizacja gminnego „festiwalu” runa leśnego 
pt.”Mielnicka Grzybiarnia” w sezonie 
pozyskania runa leśnego. 

+2 → Niekompletne plany urządzania lasów 
prywatnych na terenie gminy.  

-2 → 

50. Uruchomienie warsztatów tradycyjnej 
podlaskiej kuchni regionalnej propagujących 
lokalne produkty w oparciu o runo leśne - 
szansą regionalnej agroturystycznej kuchni. 

+3 ↑    

51. Rozwój przemysłu przetwórstwa drewna na 
terenie gminy.  

+5 →    

52. Wytwarzanie na terenie gminy w oparciu o 
drzewo licznych wyrobów.  

+4 →    

6 Problem analizowany: Gmina Mielnik 
ośrodkiem agroturystyki 

     

53. Zaangażowanie urzędu gminy w poprawę 
wizerunku turystycznego gminy i oferty 
turystycznej  

+5 ↑ Migracja ludności z terenu gminy -5 → 

54. Pozytywne postrzeganie agroturystyki  przez 
mieszkańców gminy  

+3 ↑ Brak skutecznej promocji gminy  -2 ↓ 

55. Działalność Stowarzyszenia „Puszcza 
Mielnicka” 

+2 → Brak rozwiniętej oferty do aktywnego 
wypoczynku  

-3 ↓ 

56. Rozwój lokalnych produktów spożywczych 
( wino, sery, wyroby wędliniarskie itp.) 

+2 ↑ Brak rozwiniętej infrastruktury do aktywnego 
wypoczynku 

-2 ↓ 

57. Wielokulturowość społeczności lokalnej  +3 → Brak pełnej informacji turystycznej 
umieszczonej w centrum Mielnika  

-1 ↓ 

58. Rozwój produktów rękodzieła ludowego +2 ↑ Niedostateczna ilość usług gastronomicznych w -2 → 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

(rzeźby, obrazy, wyroby wikliniarskie, wyroby 
z drzewa itp.) 

gospodarstwach agroturystycznych  

59. Lokalne bogate zasoby runa leśnego i ryb w 
rzekach 

+2 → Ograniczona oferta  usług turystycznych w 
okresie zimowym  

-2 → 

60.    Niedostateczna ilość miejsc noclegowych  -2 → 
61.    Brak kompleksowej oferty kilkudniowej 

pobytowej  
-4 → 

62.    Brak usług agroturystycznych w czynnych 
gospodarstwach rolnych  

-2 ↑ 

63.    Brak aktywnej promocji lokalnych artystów i 
twórców ludowych  

-2 → 

64.    Brak instytucjonalnego wsparcia lokalnych 
środowisk twórczych  

-2 → 

65.    Zbyt uboga oferta produktów rolnych dla 
turystów  

-3 ↑ 

7 Problem analizowany: Mielnik ośrodkiem 
wydobycia kredy 

     

66. Zasoby eksploatacyjne kredy w kopalni 
wystarczą na 30 lat eksploatacji (wydobycie 
roczne ok. 50 tys. ton). 

+2 → Zapylenie ulicy Białej i Przemysłowej w 
Mielniku i jej dewastacja w wyniku transportu 
kredy do zakładu przeróbczego. 

-1 → 

67. Wzrost wykorzystanie kredy w rolnictwie 
(nawożenie pół, dodatek do pasz, naturalizacja 
odorów towarzyszących powstawaniu gnojówki 
– wiązanie przez kredę amoniaku)   

+3 ↑ Niemożność korzystania przez samochody 
osobowe z drogi gminnej prowadzącej od ulicy 
Przemysłowej do Grabowca podczas opadów 
deszczu z powodu błota wymieszanego z kredą. 
(stromy podjazd) 

-2 → 

68. Powstanie muzeum geologicznego w oparciu o 
skamieniałości odnajdywanie w pokładach 
kredy. 

+3 ↑ Zapylenie okolicy w wyniku transportu i 
procesów technologicznych. 

-2 → 

69. Stosowanie technologii przez kopalnie i zakład 
przerobu kredy bardziej przyjaznych dla 
środowiska naturalnego (filtry na kominach, 
ograniczanie zużycia gazu, odprowadzanie 
wody z wyrobiska poprawiającej stan sanitarny 
rzeki Bug itp.) 

+1 → Nadmierne osuszanie terenu wokół kopalni 
utrudniające wykorzystanie rolnicze pól. 

-1 → 

70. Możliwość wykorzystania materialnych 
zasobów historycznych (studnia kopalniana, 

+5 ↑ Ograniczanie zatrudnienia w kopalni kredy i 
zakładzie przetwórczym w wyniku stosowania 

-2 ↑ 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

sztolnie) na terenie kopalni jako atut 
turystyczny gminy w kierunku ścieżki 
geologiczno - turystycznej/muzeum itp. 

nowych, bardziej wydajnych maszyn. 

71. Możliwość wykorzystania kredy w usługach 
sanatoryjnych (kąpiele, SPA). 

+4 ↑ Brak wykorzystania turystycznego 
funkcjonującej kopalni kredy. 

-2 → 

72. Posiadanie złóż kredy w innych miejscach 
(poza terenem kopalni) na terenie gminy 
Mielnik. 

+1 →    

73. Możliwość wykorzystania jako punkt ścieżki 
geologicznej dawnych sztolni („bieda szybów”) 
między Mielnikiem a Osłowem (w sąsiedztwie 
rezerwatu „Głogi”). 

+2 →    

74. Możliwość wykorzystania dziedzictwa 
historycznego związanego z tradycją kredy w 
regionie. 

+1 →    

75. Możliwość powstania jeziora jako atrakcja 
turystyczno - uzdrowiskowej po zaprzestaniu 
wydobycia kredy na terenie kopalni. 

+2 ↑    

8 Problem analizowany: Miejscowość Mielnik 
jako uzdrowisko 

     

76. Dobry klimat społeczny (wola społeczna) dla 
inwestycji w uzdrowisko 

+2 → Słabe zabezpieczenie ująć wody. Odnotowano 
pojawienie się „bakterii coli” w wodzie z 
wodociągu  

-2 → 

77. Szansa rozwoju usług i powstania nowych 
miejsc pracy 

+3 ↑ Duża konkurencja ośrodków sanatoryjnych z 
terenu Polski i z zagranicy, duże 
prawdopodobieństwo bankructwa  

-4 ↑ 

78. Wzrost dochodu gminy (podatki) i 
mieszkańców 

+5 ↓ Lokalizacja dzielnicy sanatoryjnej zbyt blisko 
oczyszczalni ścieków 

-1 → 

79. Napływ wykwalifikowanej kadry  +3 ↑ Zły stan infrastruktury technicznej (kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, dróg, sieci 
energetycznej)  

-2 → 

80. Bogata historia miejscowości Mielnik +2 → Brak dostępu do szybkiego Internetu -3 ↓ 
81. Posiadanie terenu pod lokalizację części 

sanatoryjnej uzdrowiska (strefa A) 
+4 ↑ Zaniedbania estetyczne na terenie gminy (ład 

przestrzenny, ład urbanistyczny, 
architektoniczny) przestrzeni publicznej 

-2 ↓ 

82. Dobra dostępność komunikacyjna dzielnicy +2 → Niedorozwój sieci hotelowo-gastronomiczna na -2 ↓ 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

sanatoryjnej (przebieg dróg w sąsiedztwie 
planowanej dzielnicy sanatoryjnej o małym 
natężeniu ruchu) 

terenie gminy 

83. Bliskość gminnej oczyszczalni ścieków  +3 → Zły stan techniczny systemów grzewczych – 
nadmierna niska emisja spalin z palenisk 
domowych 

-3 ↑ 

84. Bliskość mediów komunalnych (woda, prąd) 
obniżających koszty zagospodarowania 

+2 → Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
brak postaw proekologicznych 

-3 ↓ 

85.    Znikomy napływ kapitału inwestycyjnego 
zewnętrznego inwestującego w rozwój bazy 
turystycznej  

-2 ↑ 

86.    Trudności w scalaniu gruntów pod inwestycje  -3 ↑ 
87.    Brak komunalizacji terenów należących do 

Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w 
sąsiedztwie planowanej dzielnicy sanatoryjnej 

-3 ↑ 

9 Problem analizowany: Rozwój rolnictwa w 
gminie Mielnik 

     

88. Rozwój produkcji niszowych na poziomie 
gminy (np. zioła, plantacje winorośli itp.) 

+2 ↑ Zbyt mała skala produkcji rolnej lokalna dla 
rozwoju lokalnego przetwórstwa 

-2 ↑ 

89. Możliwość eksploatacji odpadów drzewnych 
(np. na biopaliwo) 

+3 ↑ Eksploatacja niekontrolowana terenów 
wspólnot gruntowych (wycinka drzew, brak 
regularnego koszenia łąk - zarastanie) 

-1 ↑ 

90. Możliwość eksploatacji łąk/pól (ochrona w ten 
sposób przed zarastaniem)  rozwój  produkcji 
usługowej brykietu  z rośłin 

+2 ↑ Brak prawnych instrumentów wpływania na 
działania wspólnoty gruntowej Mielnik  

-2 → 

91. Komunalizacja gruntów wspólnoty  gruntowej 
Mielnik na rzecz gminy 

+1 ↑ Odłogowanie ziemi nieopłacalnej do produkcji  
rolniczej 

-3 ↑ 

92. Komunalizacja terenów nadbużnych na rzecz 
gminy graniczących z rzeką 

+1 ↑ Starzenie się wsi bark następców w 
gospodarstwach rolnych  

-4 ↑ 

93. Rozwój terenów wędkarskie na rzece Bug +1 ↑ Zanikanie tradycyjnych  gospodarstw rolnych 
rodzinnych 

-5 ↑ 

94. Możliwość wykorzystania kwalifikacji części 
obszarów gminy do obszaru NATURA 2000 
jako atrakcyjnych turystycznie  

+1 ↑ Zanikanie uprawy roślin metodami 
ekstensywnymi  

-4 ↑ 

95. Przewidywany rozwój w kierunku 
uzdrowiskowym gminy i związany z tym 

+3 ↑ Postępująca koncentracja produkcji rolnej 
wypadanie drobnotowarowych gospodarstw 

-5 ↑ 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

wzrost zapotrzebowania na rodzime produkty 
rolne 

rolnych rodzinnych 

96. Wspieranie przez gminę działalności lokalnych 
przetwórni i zakładów przetwórczych  

+3 ↑ Rozdrobnienie działek rolnych (zbyt mały areał 
pól uprawnych)  

-3 → 

97. Promocja produktów lokalnych i stymulowanie 
ich rozwoju przez władze lokalne 

+3 ↑ Brak systemu kontraktacji w gminie płodów 
rolnych 

-3 → 

98. Tworzenie warunków do rozwoju działalności 
pozarolniczej w gospodarstwach rolnych  

+2 → Rozwój uprawy roślin przemysłowych (rzepak, 
kukurydza, len, rzepak, konopie buraki cukrowe 
itp.) z przeznaczeniem na biopaliwa, 
opakowania biodegradowalne, produkty 
przemysłowe 

-2 ↓ 

10 Problem analizowany: Rozwój działalności 
gospodarczej na terenie Gminy Mielnik 

     

99. Dostępność runa leśnego  +3 ↑ Brak samoorganizacji środowisk 
gospodarczych 

-1 ↓ 

100. Dostępność surowca drzewnego  +3 ↑ Brak klastrów  branżowych  -1 ↓ 
101. Dostępność surowców kopalnianych ( woda, 

kreda , żwir, pokłady gliny )  
+2 ↑ Niska świadomość konieczności 

samoorganizacji  
-2 ↓ 

102. Rozwinięta baza przetwórstwa drewna  +3 ↑ Ograniczony lokalny rynek zbytu  -1 → 
103. Wykwalifikowana siła robocza przemysłu 

drzewnego  
+2 → Niedorozwój produkcji warzywnej na terenie 

gminy  
-2 → 

104. Warunki do rozwoju produkcji żywności 
ekologicznej  

+2 → Brak stacji paliw  -2 → 

105. Warunki do rozwoju sportów zimowych (trasy 
narciarskie i saneczkarskie)  

+1 ↑ Brak szkoleń z zakresu marketingu i 
działalności gospodarczej  

-1 → 

106. Korzystna polityk podatkowa władz gminy +5 ↑ Brak organizatorów do obsługi 
zorganizowanych wycieczek turystycznych  

-3 → 

107. Stworzenie systemu informacji gospodarczej +4 ↑ Brak lokalnego funduszu wsparcia 
przedsiębiorczości 

-2 → 

108. Tworzenie grup producenckich +3 ↑ Niska jakość gruntów rolnych -2 → 
109. Wprowadzanie nowych technologii produkcji +2 → Brak zakładów przetwórstwa owocowo – 

warzywnego w gminie 
-3 → 

110. Promocja gospodarcza gminy +2 → Trudności ze zbytem wyrobów produkowanych 
przez małe zakłady produkcyjne 

-3 → 

111.    Niewykorzystana gospodarczo rzeka Bug -2 → 
112.    Słaba promocja podmiotów gospodarczych -2 ↑ 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

przez gminę  
113.    Likwidacja komunikacji publicznej PKS na 

ternie gminy 
-2 ↑ 

Trend: wzrost ↑, stabilizacja →, regres ↓ 
Siła oddziaływania: -1 – bardzo mała, -2 – mała, -3 – przeciętna, -4 – duża, -5 – bardzo duża 
 
 


