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HARMONOGRAM WIZYTY STUDYJNEJ 
 

„Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego” 
Białystok – Olsztyn –  Białystok  

25 – 27 listopada 2019 r. 

25 listopada 2019 r. (poniedziałek) 

7.45 Zbiórka uczestników Dworzec PKS Białystok (stanowisko nr 1 - przyjazdowe) 

8.30 – 12.00 Przejazd do Olsztyna 

12.00-12.30 Zakwaterowanie w Hotelu KUR, ul. Bałtycka 89, 10-189 Olsztyn 

12.30 – 13.30 Obiad  

14.30-15.30 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23,  

10-508 Olsztyn 

Prezentacja działań podejmowanych przez OWES w Olsztynie. Wprowadzenie  

w tematykę ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, współpraca międzysektorowa,  

prezentacja dobrych praktyk – wybrane przedsiębiorstwa społeczne – historia i 

teraźniejszość. 

Prelegent: Mateusz Dobkowski – Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej 

– Stowarzyszenie WAMA-COOP 

19.00 Kolacja  

26 listopada 2019 r. (wtorek) 

7.30 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 10.00 Przejazd autokarem do Biskupca 

10.00-11.00 

ZAZ w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Róża 3  

Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu został utworzony 12.12.2011 r. przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu. 

Zakład działa w sferze Ekonomii Społecznej i jego głównym zadaniem jest rehabilitacja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizowana poprzez prowadzenie 

działalności usługowo wytwórczej. W ZAZ zatrudnienie znalazło 20 osób z upośledzeniem 

umysłowym (17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby  

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) zatrudnione w działach: Stolarsko-

Rzemieślniczym i Porządkowo-Ogrodniczym. Oprócz działalności gospodarczej Zakład 

wspiera osoby niepełnosprawne w ramach rehabilitacji ruchowej, medycznej i społecznej 

– każdy pracownik poza pracą jest objęty godziną rehabilitacji dziennie. 

W roku 2013, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, zatrudnienie w ZAZ znalazło 

dodatkowe 10 osób niepełnosprawnych. Od grudnia 2013 ZAZ w Biskupcu zatrudnia 30 

osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 12 osób personelu, 

świadcząc usługi stolarskie i porządkowe, a także produkując podpałki ekologiczne  

K-Lumet. 

Prelegent: Piotr Kubarewicz – Kierownik ZAZ w Biskupcu 

11.00-12.00 Przejazd do Bartoszyc 

12.00-13.00 

Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach, 

ul. Orzeszkowej 2, Limanowskiego 14, 11-200 Bartoszyce 

Prezentacja kształtu funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej – 

prezentacja charakterystyki obszaru północnej części województwa warmińsko 

mazurskiego. Dobre praktyki w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.  

Prelegent: Marek Orlicki – Animator Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie 

13.00-14.00 

Przedsiębiorstwo Społeczne Dobra Ekonomia w Bartoszycach, 

ul. Orzeszkowej 2, 11-200 Bartoszyce 

Przedsiębiorstwo prowadzi kawiarnię Młynek oraz organizuje warsztaty własnoręcznego 

wypieku chleba. Pracownicy Spółdzielni Socjalnej prowadzą także działania animacyjne i 

eventowe kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zarówno dla osób fizycznych, 
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firm jak i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Historia powstania spółdzielni, 

obszary działalności, plany rozwoju.  

Prelegent: Artur Ziemacki -  Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia 

14.00-15.00  Przejazd do Korsz 

15.00-15.45 Obiad w Spółdzielni Socjalnej OPOKA 

15.45-16.15 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA, ul. Mickiewicza 27A, 11-430 Korsze 

Spółdzielnia zajmuje się profesjonalnymi usługami opiekuńczymi oraz usługami 

gastronomicznymi. W chwili obecnej działa na terenie kilku powiatów, zatrudniając 

kilkanaście osób i stale powiększa zakres swojej działalności.  

Prelegent: Dorota Płocharczyk – Prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej OPOKA 

17.30-18.30 Powrót do Olsztyna 

19.00 Kolacja  

27 listopad 2019 r. (środa) 

7.30 – 9.00 Śniadanie 

9.00  Przejazd autokarem do Olsztynka 

9.30-10.30 

Spółdzielnia Socjalna osób prawnych Tradycja smaków, ul. Sienkiewicza 26, 11-015 

Olsztynek 

Przykład spółdzielni socjalnej osób prawnych założonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego i organizację pozarządową. W Spółdzielni socjalnej „Tradycja 

smaków” zostało zatrudnionych 5 osób, w tym 3 osoby bezrobotne i 2 osoby  z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby te posiadają doświadczenie 

w gastronomii. Przedmiotem działalności spółdzielni jest przygotowanie i 

dystrybucja posiłków dla indywidualnych klientów i firm, a także 

organizacja imprez okolicznościowych (konferencje, domówki, imprezy itd.).  

Prelegent: Agnieszka Kądzielawa – Prezes Spółdzielni Socjalnej Tradycja Smaków 

10.30-11.00 Przejazd do Kamionki k/Nidzicy 

11.00-12.30 

Wioska Garncarska, Kamionka 5,  13-100 Nidzica 

Garncarska Wioska organizuje jarmarki, oferuje produkty ceramiczne, krawieckie, 

pamiątki regionalne, wyroby z pszczelego wosku i produkty zielarskie. Odbywają się tutaj 

warsztaty i pokazy ceramiczne, warsztaty malowania na szkle, wytwarzania świec 

woskowych. W okresach przedświątecznych Garncarska Wioska zaprasza na warsztaty 

malowania bombek choinkowych i zdobienia pisanek. W Wiosce organizowane są 

wydarzenia integracyjne dla firm, szkolenia itp. W sąsiedztwie Garncarskiej Wioski 

znajduje się największy na Mazurach ogród pokazowy – Rajski Ogród z kilkoma tysiącami 

różnych gatunków roślin w 30 zakątkach tematycznych. W Garncarskiej Wiosce 

funkcjonuje gospoda „Ptasie radio” oferująca tradycyjne potrawy kuchni pruskiej i 

mazurskiej. Na terenie Garncarskiej Wioski można zwiedzić: garncarnię, zielarnię, kuźnię 

mazurską, zabytkową stodołę ze sprzętami rolniczymi i gospodarstwa domowego 

mazurskiej wsi, muzeum „Skarby Ziemi” – kolekcja skamieniałości i minerałów. Na 

terenie Garncarskiej Wioski można uczestniczyć w grach terenowych, zwiedzać ścieżki 

edukacyjne oraz uczestniczyć w projekcjach filmów przyrodniczych w Kinie Przyrody. 

Prelegent: Krzysztof Margol – Prezes Fundacji NIDA 

13.00-14.00 Obiad w Wiosce Garncarskiej 

14.00-17.00 Powrót do Białegostoku  Dworzec PKS Białystok (stanowisko nr 1 -  przyjazdowe) 

W trakcie wizyty harmonogram może ulec zmianie! 


