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Wstęp 
 
 

 

  

W dniu 21 grudnia 2012 roku Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 

XXIV/289/12 przyjął „Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020”. Jest to dokument strategiczny, który 

wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim mające na celu rozwój 

i upowszechnianie ekonomii społecznej. Dokument ten został opracowany metodą 

partycypacyjną z udziałem osób reprezentujących podmioty działające w obszarze ekonomii 

społecznej, instytucji rynku pracy oraz jednostek pomocy społecznej z terenu województwa 

podlaskiego. 

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynowanie realizacji „Wieloletniego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020” oraz 

monitorowanie jego wdrażania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. 

Celem monitoringu jest gromadzenie informacji pozwalających na dokonanie oceny stanu 

realizacji Programu, a także weryfikację założonych kierunków działania. Wdrażanie zapisów 

Programu wymaga skoordynowania wielu działań. Jednym z nich jest monitoring, czyli stały 

i systematyczny proces zbierania i analizowania danych, który pozwala na opisanie 

aktualnego stanu realizacji założeń. Regularny monitoring pozwala obserwować kształtujące 

się aktualnie postępy w realizacji Programu oraz ukazuje czy zakładane rezultaty są osiągane 

zgodnie z wcześniejszymi założeniami. 

Podstawowym celem niniejszego raportu jest analiza działań wdrażanych w obszarze 

ekonomii społecznej w 2015 roku w województwie podlaskim przez realizatorów WPRES. 

Zakres tematyczny monitoringu określają cele strategiczne, operacyjne oraz wynikające 

z nich działania. 

Niniejszy raport składa się z trzech rozdziałów. W pierwszej części przedstawione 

zostały założenia metodologiczne. W drugim rozdziale opisano działania realizowane na 

terenie województwa podlaskiego w 2015 r. przez kluczowe instytucje realizujące zadania 

w obszarze ekonomii społecznej tj. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa 
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Podlaskiego w Białymstoku. Trzecia część opisu poświęcona jest analizie stanu ekonomii 

społecznej w regionie. Informacje te dotyczą zasobów instytucjonalnych województwa 

w obszarze ekonomii społecznej, aktywności tych przedsiębiorstw oraz ich działalności 

społecznej.  
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Rozdział 1. Założenia metodologiczne monitoringu WPRES za rok 2015 

 

 Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020” za rok 2015 został opracowany na 

podstawie analizy danych zastanych (desk research) oraz analizy wyników własnego 

badania uzupełniającego.  

Aby uzyskać informacje z zakresu teoretycznego dotyczącego działalności podmiotów 

ekonomii społecznej na wstępie przeprowadzono analizę  dokumentów zastanych, ustaw oraz  

raportów badawczych oraz innych dostępnych opracowań. 

Dane na temat kondycji sektora ekonomii społecznej pozyskano z: 

 danych dostępnych na stronach internetowych, 

 danych urzędów oraz podmiotów ekonomii społecznej, 

 raportów badawczych tj. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie 

podlaskim za rok 2015, Sprawozdania MPiPS-03 za rok 2015,  

 Krajowej Rady Spółdzielczej, 

 Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych,  

 Głównego Urzędu Statystycznego, 

 Stowarzyszenia Klon/Jawor.  

Celem pozyskania danych dotyczących działań realizowanych w obszarze ekonomii 

społecznej w 2015 r. na terenie województwa podlaskiego przeprowadzono również własne 

badanie ankietowe. Narzędziem zastosowanym w badaniu był kwestionariusz ankiety 

opracowany na potrzeby monitoringu WPRES. Został on skonstruowany adekwatnie do 

rodzaju realizowanych zadań. Ankieta została przesłana drogą elektroniczną do następujących 

instytucji:  

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Departament 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Rozwoju Regionalnego), 

 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, 

 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu: Białystok, Suwałki 

i Łomża. 
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Monitoringiem został objęty również Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Białymstoku, który bezpośrednio realizuje zadania Samorządu Województwa Podlaskiego 

związane z rozwojem ekonomii społecznej w regionie. 

Dane z badania ankietowego uzupełnione zostały wywiadami telefonicznymi 

z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej np. spółdzielni socjalnych czy centrów 

integracji społecznej.   
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Rozdział 2. Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

 

2.1 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to podstawowe instytucje wspierające 

przedsiębiorstwa społeczne, których główną rolą jest świadczenie usług doradztwa dla 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz prowadzenie szkoleń skierowanych do 

osób zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej 

organizacji pozarządowej.  

Na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku działały trzy Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w: Białymstoku, Łomży i Suwałkach. 

 
 

Mapa 1. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim                

działające w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  
w Białymstoku (działania skierowane były do 

mieszkańców subregionu białostockiego) 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  
w Suwałkach (działania skierowane były do 

mieszkańców subregionu suwalskiego) 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  
w Łomży (działania skierowane były do 
mieszkańców subregionu łomżyńskiego) 
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Jednostki te zgodnie z powyższym podziałem terytorialnym świadczyły kompleksowe 

wsparcie podmiotom ekonomii społecznej oraz osobom indywidualnym zainteresowanym 

uruchomieniem przedsięwzięcia z obszaru ekonomii społecznej.  

Zadaniem OWES-ów było również świadczenie usług doradczych w sferach 

prawnych, księgowych czy marketingowych, organizowanie szkoleń i warsztatów oraz 

wspieranie rozwoju partnerstw lokalnych. Ich zadaniem jest przyczynianie się do rozwoju 

sektora ekonomii społecznej w podlegających im subregionach poprzez wsparcie osób 

fizycznych czy prawnych, które chcą się w niego zaangażować, a także poprzez promocję 

zatrudnienia w tym sektorze. 

 Głównym zadaniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej było także wspieranie 

podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych założeniem 

przedsiębiorstwa społecznego. OWES-y były głównymi instytucjami, dzięki którym 

powstawały nowe podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne. Ich 

działalność w głównej mierze polegała na wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej 

w kwestii finansowej jak i merytorycznej. OWES-y udzielały dofinansowania na utworzenie 

miejsca pracy a następnie wsparcia pomostowego przyznawanego w początkowym okresie 

działania PES.  

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku w 2015 r. prowadzony był 

przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej we współpracy 

ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku, Europejską Fundacją 

Odnowy i Rozwoju Terytorialnego a także Fundacją Biznes i Prawo. OWES swoim 

działaniem obejmował miasto Białystok oraz powiaty: białostocki, siemiatycki, hajnowski 

i bielski. Monitoring WPRES wykazał, że OWES w Białymstoku w 2015 r. podejmował 

szereg działań zarówno promocyjnych jak i edukacyjnych z obszaru ekonomii społecznej. Do 

połowy 2015 r. jako lider Ośrodek realizował projekt 7.2.2 „Podlaska Akademia Rozwoju 

Ekonomii Społecznej”, w ramach którego organizacje pozarządowe mogły skorzystać 

z usług: marketingowych (promocja i reklama w formie rozpowszechniania ulotek, plakatów, 

banerów), księgowych i prawnych. Z informacji pozyskanych od OWES wynika, że 

w pierwszej połowie roku 2015 również spółdzielnie socjalne założone w 2014 r. w ramach 
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tego projektu mogły liczyć na wsparcie finansowe w postaci przedłużonego wsparcia    

pomostowego i wsparcia merytorycznego w postaci doradztwa opiekunów spółdzielni 

socjalnych, zatrudnionych przy tym projekcie.  

W czerwcu 2015 r. zostały zorganizowane trzy konferencje podsumowujące kolejno 

następujące projekty: 

 5.4.2. - „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa 

podlaskiego”, 

 7.4 - „Jesteśmy aktywni zawodowo” 

 7.2.2 - „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”. 

W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego: 

wójtowie/burmistrzowie, starości, a także przedsiębiorcy, członkowie spółdzielni socjalnych 

i organizacji pozarządowych, osoby niepełnosprawne. W ramach organizowanych inicjatyw 

wymieniano doświadczenia, dobre praktyki, nawiązywano współpracę pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami. Odbywały się również prelekcje ekspertów na tematy związane 

z ekonomia społeczną, współpracą samorządów z organizacjami pozarządowymi, na temat 

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontraktowania usług społecznych.   

Monitoring wykazał, że w ramach celu upowszechnianie wiedzy i informacji 

o ekonomii społecznej oraz dobrych praktykach, OWES w Białymstoku podejmował 

następujące działania: rozpowszechnił 20 newsletterów oraz zorganizował 10 konferencji, 

spotkań i innych wydarzeń informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców 

regionu i otoczenia ekonomii społecznej. Działania te były finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wsparciem w w/w postaci objęto około 300 

osób. Z monitoringu wynika, że w 2015 r. OWES w Białymstoku działaniami z obszaru 

ekonomii społecznej objął łącznie 50 samorządów terytorialnych, 140 organizacji 

pozarządowych oraz 43 przedsiębiorców. Dane liczbowe wskazują na fakt, iż 8 organizacji 

pozarządowych na skutek wsparcia OWES rozpoczęło działalność gospodarczą.  

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Społecznej jako Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu białostockiego w 2015 r. prowadziło ponadto 

różne działania rozwijające przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej. 

Było to w szczególności wsparcie finansowe (przedłużone wsparcie pomostowe)   

i merytoryczne (opieka doradcza: prawna i księgowa) dla spółdzielni socjalnych oraz fundacji 
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i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji pożytku 

publicznego (non profit).   

W ramach OWES ze środków EFS utworzono w 2015 r. 10 nowych podmiotów 

ekonomii społecznej. Były to organizacje pozarządowe. W 2015 r. Stowarzyszenie 

Europartner AKIE w obszarze współpracy instytucjonalnej podejmowało działania razem 

z innymi organizacjami zmierzające do powołania Podlaskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych. Stało się to możliwe w marcu 2015 r. kiedy to miało miejsce założycielskie 

zebranie PFOP. W spotkaniu uczestniczyło 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Obecnie Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, której członkiem założycielem jest 

również Stowarzyszenie Europartner zrzesza już ponad 50 organizacji, z czego znaczna ich 

część wstąpiła w szeregi federacji w drugiej połowie 2015 r. Wśród jej członków są podmioty 

z całego województwa o różnym profilu branżowym i różnej formie organizacyjno-prawnej: 

lokalne grupy działania, stowarzyszenia, fundacje. 

Innym działaniem z obszaru współpracy instytucjonalnej było zawieranie przez 

Stowarzyszenie Europartner AKIE porozumień o współpracy na rzecz rozwoju i wspierania 

ekonomii społecznej z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa podlaskiego. 

Miało to miejsce w pierwszym kwartale 2015 r. Monitoring wykazuje, że w 2015 r. 100 

podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i otoczenia ekonomii 

społecznej w regionie otrzymało informacje dotyczące regulacji prawnych i ich zmian.   

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach w 2015 r. funkcjonował dzięki 

współpracy następujących organizacji: Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. 

w Suwałkach – lidera projektu oraz partnerom – Centrum Aktywności Społecznej 

PRYZMAT, Stowarzyszeniu Euroregion Niemen i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Ośrodek swoimi działaniami obejmował obszar miasta Suwałki oraz powiaty: suwalski, 

augustowski, sejneński i sokólski.  

Z informacji pozyskanych od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach 

wynika, że na terenie objętym wsparciem OWES działało 6 Punktów Informacyjno- 

Rekrutacyjnych: 

 Suwałki – 3, 

 Augustów – 1,   
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 Sokółka – 1, 

 Sejny – 1. 

W punktach tych udzielano telefonicznych, mailowych i bezpośrednich informacji na 

temat ekonomii społecznej. Informacje te były udzielane osobom fizycznym oraz podmiotom 

ekonomii społecznej. Prowadzona była ponadto animacja poprzez kontakt z podmiotami 

zewnętrznymi, diagnozowano ich potrzeby, prowadzono spotkania animacyjno – rekrutacyjne 

(działania 2 animatorów).  

W celu poznania dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej w 2015 r.  

zorganizowano 2 wizyty studyjne do Krakowa i Olsztyna. W ramach promocji idei ekonomii 

społecznej wydano 2 Informatory Partnerstwa Lokalnego, w nakładzie po 500 sztuk każdy. 

Ponadto opublikowano 3 artykuły w lokalnej prasie oraz wyemitowano 3 audycje radiowe 

(łącznie 11 emisji) popularyzujące ekonomię społeczną.  

W analizowanym okresie zorganizowano III edycję Targów Ekonomii Społecznej 

w Sokółce i Augustowie. Prowadzono także Akademię Ekonomii Społecznej, w ramach 

której odbyły się szkolenia w Suwałkach, Sejnach, Sokółce i Augustowie. W ramach 

Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości prowadzono doradztwo prawne, księgowe, 

marketingowe i finansowe.  Zorganizowano trzy edycje warsztatów Partnerstwa Lokalnego 

w Sokółce, Augustowie i Gawrych Rudzie. Inną inicjatywą było zorganizowanie konferencji 

sieciującej dla podmiotów ekonomii społecznej. 

W 2015 r. w ramach upowszechniania wiedzy i informacji o ekonomii społecznej 

OWES w Suwałkach zorganizował  19 spotkań, konferencji i innych wydarzeń informacyjno- 

edukacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu i otoczenia ekonomii społecznej. 

Liczba uczestników tych wydarzeń wyniosła 261 osób. W ramach współpracy podmiotów 

ekonomii społecznej z samorządami terytorialnymi wsparciem objęto 5 samorządów 

terytorialnych. Ponadto działaniami z obszaru ekonomii społecznej objęto 35 organizacji 

pozarządowych. 

W ramach działań rozwijających działalność przedsiębiorstw społecznych oraz 

podmiotów ekonomii społecznej w 2015 r. przeprowadzono testowanie 4 spółdzielni 

socjalnych „Jedyneczka”, „Creative Mind”, „Centrum Terapii Aktywnej”, „Ekonova”,                    

w kierunku poszukiwania długofalowych źródeł finansowania. Sporządzono 4 strategie 

rozwoju zakładające dywersyfikację działalności spółdzielni. W ramach testowania 
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przeprowadzono też szkolenia i doradztwo rekomendowane w strategiach w celu nabycia 

przez członków spółdzielni kwalifikacji niezbędnych do podjęcia przyszłych działań. 

W 2015 r. w obszarze współpracy instytucjonalnej ARR ARES S.A. w Suwałkach 

wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych, Ośrodkiem Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych oraz Starostwem Powiatowym w Łomży otrzymano Akredytację AKCES. 

Warto zauważyć, iż OWES w 2015 r. ukierunkowywał swoje działania na 

popularyzowanie zakładania spółdzielni socjalnych prowadzonych przez osoby prawne, 

a także na informowanie samorządów o możliwości stosowania klauzul społecznych 

w procedurach z zakresu zamówień publicznych. 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży w 2015 r. prowadzony był przez 

Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania 

Organizacji Pozarządowych oraz Starostwem Powiatowym w Łomży. OWES swoją 

działalność prowadził na terenie miasta Łomża oraz w powiatach: łomżyńskim, 

wysokomazowieckim, zambrowskim, kolneńskim, monieckim, grajewskim.  

Dane Monitoringu informują, iż w 2015 r. OWES podejmował szereg działań 

promocyjnych i edukacyjnych z obszaru ekonomii społecznej. Wśród najważniejszych 

wymienia się:  

 Realizacja (wspólnie z ROPS w Białymstoku, OWES Suwałki i OWES Białystok) 

działań promocyjnych Znaku Jakości „Zakup ProSpołeczny” wśród podmiotów ES. 

 Udział przedstawicieli OWES w 5 spotkaniach z przedstawicielami PES 

i samorządów lokalnych (Wysokie Mazowieckie, Grajewo, Kolno, Łomża, Zambrów) 

informujących o działaniach OWES i dostępnej ofercie usługowej. 

 Organizacja dwóch spotkań z cyklu „Rozmowy o Ekonomii Społecznej”: 

- w Grajewie (w dniu 21.04.2015 r.) 

- w Zambrowie (w dniu 19.05.2015 r.).  

Udział w nich wzięło 27 osób. 

 Organizacja w dniu 9 czerwca 2015 r. w auli Uczelni Jańskiego w Łomży konferencji 

podsumowującej projekt, w której udział wzięło 79 osób. 
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 Organizacja seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego pn. 

„Współpraca lokalna - współpraca globalna. Porozumienie samorządów na rzecz 

rozwoju lokalnego” w dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Ośrodku Knieja w Rajgrodzie,  

w którym wzięło udział 55 osób. 

 Organizacja seminarium dla przedstawicieli NGO pn. „Aktywność lokalna NGO 

w perspektywie 2014-2020” w dniach 29-30 czerwca 2015 r. w Ośrodku Knieja 

w Rajgrodzie, w którym wzięło udział 39 osób. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży w ramach Upowszechniania 

wiedzy i informacji o ekonomii społecznej oraz dobrych praktykach w 2015 r. zorganizował 

10 spotkań, konferencji i innych wydarzeń informacyjno-edukacyjnych skierowanych do 

mieszkańców regionu i otoczenia ekonomii społecznej. Liczba uczestników tych wydarzeń to 

200 osób.  

Analiza danych pozyskanych od OWES w Łomży wskazuje na fakt, iż na terenie 

subregionu łomżyńskiego działaniami z obszaru ekonomii społecznej objęto: 7 samorządów 

terytorialnych oraz 36 organizacji pozarządowych.  

W ramach priorytetu dotyczącego rozwoju działających przedsiębiorstw społecznych 

i podmiotów ekonomii społecznej oraz  tworzenia nowych OWES w 2015 r. udzielał wsparcia 

spółdzielniom specjalnym powstałym w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej - Subregion Łomżyński”. Były to spółdzielnie KOFISPORT oraz ZDRÓJ 

NADZIEI. Wsparcie miało formę doradztwa specjalistycznego. W 2015 r. zrealizowano 338 

godzin doradztwa. Spółdzielnie socjalne rozliczały ponadto przyznane wsparcie inwestycyjne 

i pomostowe czego konsekwencją były kolejne wypłaty wsparcia pomostowego 

przedłużonego. 

W ramach działań dotyczących poszukiwania długookresowych źródeł finansowania 

zrealizowane zostały szkolenia dla spółdzielni socjalnych w zakresie usług opiekuńczych 

i z obsługi wdrażania platformy monitorującej usługi opiekuńcze (wersja testowa aplikacji 

www monitorującej usługi) oraz z zakresu obsługi portalu oferującego usługi szkoleniowo-

doradcze wraz z promocją i sprzedażą produktów lokalnych dla IWES. Zrealizowana została 

usługa doradcza polegająca na opracowaniu i testowym wdrożeniu modelu szkoleniowo-

doradczego w obszarze zielonej marki oraz usługa polegająca na wypracowaniu programu 

usług opiekuńczych - usługa doradcza świadczona dla spółdzielni socjalnych.   



 

15 
 

Wyniki badania monitoringowego wskazują na fakt, iż w 2015 r. OWES w Łomży 

działaniami z obszaru ekonomii społecznej objął przedstawicieli 3 spółdzielni socjalnych.  

W obszarze współpracy instytucjonalnej w 2015 r. OWES w Łomży podejmował następujące 

działania: 

 Klaster – w roku 2015 odbywały się cykliczne spotkania animatora z uczestnikami 

Klastra, w tym w lutym 2015 r. odbyło się jedno szkolenie. 

 Pakt na rzecz ekonomii społecznej – opracowana została ostateczna wersja 

dokumentów Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej w Subregionie Łomżyńskim, 

strategii i programu działania partnerstwa lokalnego. 9 czerwca 2015 r. odbyło się 

uroczyste podpisanie Paktu na rzecz rozwoju ES.   

 Znak Jakości „Zakup prospołeczny” OWES koordynował współpracę 

instytucjonalną pomiędzy ROPS a podmiotami ekonomii społecznej, które były 

zainteresowane uzyskaniem znaku jakości „Zakup prospołeczny”. W wyniku działań 

najwięcej podmiotów ze wszystkich OWES w województwie podlaskim uzyskało 

ten znak. Status uzyskało 5 podmiotów (Spółdzielnie socjalne: Alexis, Aurora, Delta, 

Netlajt i Fundacja Czas Lokalny). 

 Spotkania z podmiotami ekonomii społecznej i JST. Warsztaty związane 

z przekazaniem wiedzy dotyczącej form, zakresu i odziaływania współpracy 

sektorowej i poza sektorowej. OWES koordynował i wdrażał działania nakierowane 

na współpracę. Wynikiem działań OWES było zapoczątkowanie utworzenia 

Łomżyńskiego Forum Samorządowego (warsztaty Rajgród 18-19 czerwca 2015 r.)  – 

stowarzyszenia gmin i powiatów, w skład którego weszło 18 JST. Stowarzyszenie 

min. działa na rzecz aktywizacji społecznej, wyrównywania szans mieszkańców 

subregionu łomżyńskiego. 

 OWES Łomża w 2015 r. ściśle współpracował z powiatowymi urzędami pracy 

z subregionu. W projekcie na lata 2016-2019 r. będzie realizowana współpraca 

systemowa pomiędzy PUP a OWES w kwestii tworzenia spółdzielni socjalnych, 

a następnie wspierania ich funkcjonowania. 

 Ponadto z monitoringu wynika, że OWES Łomża w 2015 r. udzielał informacji 

dotyczących regulacji prawnych i ich zmian 12 podmiotom ekonomii społecznej.   
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Mapka 2. Promocja i edukacja ekonomii społecznej  
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Mapka 3. Liczba podmiotów ekonomii społecznej powstałych w 2015 
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procedury weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, 

przyznało status akredytowanego trzem Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wysokiej 

Jakości OWES z terenu województwa podlaskiego to: 

1) OWES w Białymstoku - tworzony przez Ośrodek Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych, 

2) OWES Łomża - tworzony przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych 

w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, Agencją 

Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. oraz Powiatem Łomżyńskim/Starostwem 

Powiatowym w Łomży, 

3) OWES Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej - tworzony przez 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Fundacją Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem Euroregion Niemen oraz Parkiem Naukowo – 

Technologicznym Polska – Wschód Sp. z o.o. 

2.2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białystoku 

 

  Jednym z zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest 

realizacja zadań z obszaru ekonomii społecznej. W celu rozwoju infrastruktury usług 

aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim ROPS w Białymstoku zabezpiecza 

w budżecie środki przeznaczone na dotacje na pierwsze wyposażenie oraz na działalność 

przez pierwsze 3 miesiące Centrum Integracji Społecznej. W 2015 r. do ROPS 

w Białymstoku nie wpłynął żaden wniosek na dotacje dla CIS. 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach działań w obszarze 

ekonomii społecznej promował nowe metody działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz 

reintegracji społecznej i zawodowej osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Odbywało się to poprzez umieszczanie na stronie internetowej www.rops-bialystok.pl 

w zakładce Podlaska Ekonomia Społeczna wszelkich aktualnych informacji. Informacje 

o prowadzonych oraz planowanych działaniach prezentowane były również w Podlaskim 

Przeglądzie Społecznym. 

   W dniu 24 maja 2015 r. w Białymstoku odbyły się IV Podlaskie Targi Ekonomii 

Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 
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w porozumieniu z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. W Targach 

uczestniczyły 33 organizacje pozarządowe z sektora ekonomii społecznej. Inicjatywa ta była 

promowana zarówno w radio, telewizji regionalnej, na portalu www.wrotapodlasia.pl jak 

również zlecono rozwieszenie plakatów informacyjnych na terenie miasta Białystok.  

  Podczas Targów rozdawane były materiały promocyjne z grafiką dotyczącą ekonomii 

społecznej. Targi zostały objęte honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego, Marszałka 

Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. Ponadto warto podkreślić, 

iż w celu organizacji Targów ROPS w Białymstoku nawiązał współpracę z Federacją 

Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, która przyczyniła się do zawiązania kooperacji  

z innymi podmiotami ekonomii społecznej (wystawcami – WTZ, Spółdzielni Socjalnych, 

CIS, KIS, NGO, OWES). Podczas Targów uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest 

ekonomia społeczna i jakie są jej podstawowe założenia.  

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku jest instytucją upoważnioną 

do certyfikacji znakiem „Zakup prospołeczny” w województwie podlaskim, produktów/i 

usług wysokiej jakości wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z terenu 

województwa. Jest to ogólnopolski promocyjny znak-logo, otrzymywany bezpłatnie, który 

poprzez swoją prostą i jednoznaczną szatę graficzną intuicyjnie skłania klientów do zakupu.  

  W roku 2015 pięć podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego 

posiadało certyfikat, który nadany został 5 grudnia 2014 roku podczas Seminarium pn. „Idea 

Ekonomii Społecznej jako element polityki społecznej” orgaznizowanym przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. 

  ROPS na początku roku 2015 czynnie uczestniczył również w systemie akredytacji 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wydano 4 rekomendacje podmiotom 

ubiegających się o akredytację OWES.  

  Każdego roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku bada stan 

ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Efektem przeprowadzonych badań w 2015 

r. jest raport Monitoringu „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Podlaskim na lata 2013 – 2020” za rok 2014. W 2015 roku trwały ponadto 

prace nad aktualizacją ww. Programu do wymagań Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej. 
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 W 2015 r. ROPS w Białymstoku opracował Fiszę do Projektu Koordynacja 

i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa 

Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju 

społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, która została zaakceptowana do 

realizacji przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie do Projektu, gdzie 

opisane zostały  działania do realizacji na lata 2016-2017. 

 

2.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest to instytucja samorządowa szczebla 

wojewódzkiego utworzona w celu realizacji regionalnej polityki rynku pracy. WUP wchodzi 

w skład publicznych służb zatrudnienia i realizuje zadania wynikające z ustawy  z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów 

aktywności zawodowej.  

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wpisują się w Cel 

Szczegółowy II. Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie 

Podlaskim na lata 2013-2020, tj. Rozwój działających przedsiębiorstw społecznych 

i podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie nowych, Priorytet II, Cel 3. Wzmocnienie 

istniejących i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej.   

Monitoring WPRES za rok 2015 wykazał, iż w analizowanym roku WUP 

w Białymstoku dofinansował utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Instytucją 

tworzącą niniejszy podmiot jest Stowarzyszenie „My dla Innych” w Białymstoku. Status 

zakładu aktywności zawodowej decyzją Wojewody Podlaskiego został przyznany od dnia 22 

grudnia 2015 r. Przedmiotowy ZAZ nie korzystał w 2015 r. z dofinansowania kosztów 

tworzenia  i działania zakładu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Dofinansowanie kosztów działania ZAZ, zgodnie z umową zawartą 

w dniu 30 grudnia 2015 r.  pomiędzy Województwem Podlaskim (WUP w Białystoku) 

a Stowarzyszeniem „My dla innych” rozpoczyna się w 2016 r. Na mocy odrębnej umowy 
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zostało również przyznane dofinansowanie w roku 2016 kosztów działania ww. ZAZ ze 

środków samorządu województwa. Z danych liczbowych wynika, że na koniec 2015 r. 

w ZAZ zatrudnionych było 10 osób niepełnosprawnych. 

Ponadto w ramach realizacji ww. zadania w roku 2015 kontynuowane było wsparcie 

w zakresie dofinansowania kosztów działania istniejących zakładów aktywności zawodowej 

(ZAZ KRES w Zambrowie oraz ZAZ SOWA w Lipniaku) w ramach umów zawartych 

w latach 2012-2013. Stan zatrudnienia osób w tych zakładach na koniec 2015 r.  przedstawia 

się następująco: 

 w Zakładzie Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie - 40 osób, w tym 

34 osoby niepełnosprawne,  

 w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniku - 46 osób, w tym 

34 osoby niepełnosprawne. 

 

2.4 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku prowadzi rejestr zakładów aktywności 

zawodowej, klubów integracji społecznej oraz centrów integracji społecznej. Monitoring 

wykazał, iż w roku 2015 Wojewoda Podlaski zarejestrował działalność 1 nowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim. 

 

2.5 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że 16 listopada 2015 r. Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII 

Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej 

w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane 

przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii 

społecznej. Nabór wniosków o dofinansowanie odbył się w dniach 17 – 31 grudnia 2015 r. 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków złożonych przez Wnioskodawców 

posiadających do dnia 31 grudnia 2015 r. wymaganą warunkami konkursu akredytację 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, przyznawaną na podstawie 
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rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego w związku ze spełnieniem przez OWES 

Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji 

i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej. W związku 

z Zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu 

akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 

(Dz.Urz.MRPiPSp.2015.49) podmioty, którym Minister przyznał status akredytowanego 

ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, utraciły go z dniem wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia. Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej w piśmie nr DZF.I.8510.4.2016.ABu.1, NK: 9724/16 z dnia 18 stycznia 

2016 r. skierowanym do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, 

zaleciło by w przypadku konkursów ogłoszonych, dla których zakończono nabory, ale nie 

dokonano oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Komisji Oceny Projektów, decyzja 

w zakresie anulowania ważności przeprowadzonych naborów powinna brać pod uwagę 

zarówno stan zaawansowania oceny projektów, jak i możliwość spełnienia kryteriów wyboru 

przyjętych dla przeprowadzonych naborów. W związku z powyższym oraz zgodnie 

z regulaminem konkursu instytucja ogłaszająca konkurs anulowała w/w konkurs w ramach 

Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym 

województwa podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020. 

W 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zidentyfikowała zgłoszony przez ROPS 

w Białymstoku projekt pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej 

w regionie” jako projekt wybierany w trybie pozakonkursowym. Jednocześnie uchwałą nr 

89/1021/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 października 2015 r. został 

przyjęty załącznik nr 5 Szczegółowego Opisu Priorytetowych RPOWP 2014-2020 pn. 

„Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu 

pozakonkursowego”, w którym ujęto w/w projekt. Przewidywany termin realizacji projektu to 

lata 2016-2021, a szacowana całkowita wartość projektu w EUR to 941 176 (w tym 

szacowany wkład UE w EUR to 800 000). W grudniu 2015 r. w ramach Działania 7.3 

Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa 

podlaskiego RPOWP na wezwanie w trybie pozakonkursowym wpłynął do IZ RPOWP 
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wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na kwotę 1 349 533,09 

PLN, w tym dofinansowanie EFS 1 144 975,01 PLN. Działania zaplanowane do realizacji  

przez ROPS w Białymstoku w latach 2016-2017 mają na celu koordynację i monitorowanie 

rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

 

Departament Rozwoju Regionalnego  

 

Z monitoringu WPRES za rok 2015 wynika, że Departament Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 9 kwietnia 2015 r. 

zorganizował szkolenie pt. Wprowadzenie do zagadnienia związanego z wyłączeniem 

społecznym, w szczególności z działalnością aktywnej integracji oraz ekonomią społeczną 

realizowanym na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju”. Szkolenie odbyło się 

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wzięły w nim udział 

44 osoby.  
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Rozdział 3. Stan ekonomii społecznej w regionie 

 

3.1 Przedsiębiorstwa społeczne 

 

Spółdzielnie socjalne 

 

Spółdzielnie socjalne są to podmioty, które łączą w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz 

organizacji pozarządowej, pozostając przy tym na styku sektora biznesowego i społecznego. 

Funkcjonowanie spółdzielni socjalnych regulowane jest Ustawą o spółdzielniach socjalnych 

z dn. 27.04.2006 r.  

Ustawodawca określa, jakie grupy mogą zakładać spółdzielnie i uczestniczyć w ich 

działalności. Do grup tych należą:  

 

 

osoby bezrobotne 

osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności 

uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego

uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

chorzy psychicznie

zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem 

uchodźcy realizujący indywidualny program integracji

osoby niepełnosprawne z pełną zdolnością do czynności prawnych, których 
niepełnosprawność została potwierdzona wydanym przez odpowiednie organy 
orzeczeniem kwalifikującym do jednego z trzech stopni niepełnosprawności                     

(lekki, umiarkowany, znaczny)
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Zgodnie z art. 2. Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, spółdzielnia socjalna ma dwa podstawowe 

cele: wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa oraz włączenie jej członków w życie zawodowe 

i społeczne. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 

1. społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na 

celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. 

2. zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na 

celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na 

rynku pracy; działania te są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. 

 

Według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych 

(OZRSS) w 2015 r. na terenie województwa podlaskiego zarejestrowanych było 46 

spółdzielni socjalnych. Liczba ta dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS nie będących 

w stanie formalnej likwidacji, ale też podmiotów zarejestrowanych lecz aktualnie 

nieaktywnych gospodarczo.  

Wyniki badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Białymstoku wskazują, iż czynną działalność w 2015 roku prowadziło 37 spółdzielni 

socjalnych (o 3 spółdzielnie mniej niż w roku poprzednim). Z przeprowadzonego monitoringu 

wynika, że w 2015 r. na terenie miasta Suwałki powstała jedna nowa spółdzielnia socjalna 

KAMIENIARSTWO BALDYGA. Jej profil działania to cięcie, formowanie i wykańczanie 

kamienia. W analizowanym okresie spółdzielnia zatrudniała 5 osób.  

W 2015 r. w stanie likwidacji były 2 spółdzielnie. Pierwsza to Spółdzielnia Socjalna 

ARLEKIN (naleśnikarnia), z terenu miasta Łomża, zaś druga AUTO CLEAN (usługi 

z obszaru napraw pojazdów mechanicznych) z Białegostoku. Warto zauważyć, że z jedną 

spółdzielnią nie udało się nawiązać kontaktu, w związku z czym przyjęto, iż spółdzielnia ta 

jest nieaktywna. Jest to Spółdzielnia MOOS (studio reklamy, zajmujące się wizualizacją, 

grafiką i projektowaniem reklam multimedialnych) z terenu miasta Suwałki.  

W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie spółdzielni socjalnych z terenu 

województwa podlaskiego zarówno tych aktywnie działających, będących w stanie likwidacji 

od 2015 r. jak i nowopowstałych.   
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Tabela 1. Spółdzielnie socjalne w województwie podlaskim w 2015 r. 

Lp. Lokalizacja Nazwa Profil działania 

Licz. osób 

zatrudnionych                         

w 2015 r. 

1 Miasto Suwałki Spółdzielnia socjalna 

PERSPEKTYWA  

Spółdzielnia wielobranżowa, swoją działalność zaczęła od 

administrowania parkingiem za Hotelem Suwalszczyzna, 

następnie społecznicy zarządzali m.in. miejskimi słupami 

ogłoszeniowymi, prowadzili świetlicę i oferowali usługi BHP oraz 

sprzątanie i usługi krawieckie. Obecnie prowadzony jest  ośrodek 

dla bezdomnych 

18 osób 

2 Miasto Suwałki Spółdzielnia socjalna 

ISKRA 

usługi opiekuńcze  2 osoby 

3 Miasto Suwałki Spółdzielnia socjalna 

MARZENIE 

klub dziecięcy  5 osób  

4 Miasto Suwałki Spółdzielnia socjalna 

MOOS 

studio reklamy, zajmujące się wizualizacją, grafiką i 

projektowaniem reklam multimedialnych 

Brak kontaktu  

5 Miasto Suwałki Spółdzielnia Socjalna 

CENTRUM TERAPII 

AKTYWNEJ 

aktywna terapia ruchowa poprzez ćwiczenia na łóżkach 

mechanicznych i zajęciowej oraz innych zajęć terapeutycznych, 

czyli aktywnych form prewencyjnych zmierzających do poprawy 

lub utrzymania dotychczasowej sprawności seniorów w celu jak 

najdłuższej samodzielności i zdolności samoopieki 

3 osób  

6 Miasto Suwałki Spółdzielnia socjalna 

CREATIVE MIND 

usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta - bezpośrednia 

obsługa klienta obejmuje telesprzedaż, promocję, jak i 

kompleksową obsługę infolinii w różnorodnych branżach 

(bankowość, ubezpieczenia, turystyka i inne), a  także pomoc w 

wymianie produktów na wschód – Litwa, Łotwa, Estonia i 

odwrotnie. Dodatkowo świadczone są usługi coworkingu  

skierowane do freelancerów, osób prowadzących działalność 

gospodarczą i szukających możliwości pracy poza domem  

 

1 osób  

7 Miasto Suwałki Spółdzielnia socjalna 

KAMIENIARSTWO 

BALDYGA 

cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 5 osób  

8 Powiat suwalski Spółdzielnia socjalna 

JEDYNECZKA 

opieka dzienna nad dzieckiem, żłobek 4 osoby  

9 Powiat augustowski Spółdzielnia socjalna  

EKONOVA 

kompleksowa oferta z zakresu nowoczesnych rozwiązań 

budowlanych, remontowych i przydomowych 

5 osób  

10 Powiat siemiatycki Spółdzielnia socjalna  

ESSKAPADA 

usługi rekreacyjne, turystyczne, szkoleniowe 3 osoby 

11 Powiat bielski  Spółdzielnia socjalna 

INTEGRACJA  

gastronomia  18 osób  

12 Powiat bielski  Spółdzielnia socjalna 

BIEL BLASK 

usługi porządkowe 8 osób 

13 Powiat kolneński Spółdzielnia socjalna 

CONCORDIA  

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, przetwórstwo folii  7 osób  

14 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

ALSEN 

produkcyjno-handlowy (stemple, reklamy, mała poligrafia, ksero) 5 osób  

15 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

ALEXIS 

krawiectwo: produkcja i sprzedaż wyrobów tekstylnych (pościel, 

poszewki, jaśki, prześcieradło) 

19 osób 

16 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

ARLEKIN  

 naleśnikarnia  Likwidacja  

17 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

SPIŻARNIA  

gastronomia  3 osoby 

18 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

DELTA  

krawiectwo: produkcja i sprzedaż wyrobów tekstylnych (pościel, 

poszewki, jaśki, prześcieradło) 

 

19 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

INFO CARD  

bankomaty, płatność elektroniczna  5 osób 

20 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

NETLAJT 

serwis komputerowy  5 osób 

21 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

ZDRÓJ NADZIEI 

gastronomia    

22 Miasto Łomża  Spółdzielnia socjalna 

KOFISPORT 

sport, turystyka, szkółka pływacka, letnie i zimowe obozy  3 osoby  

23 Powiat białostocki Spółdzielnia socjalna 

PROBUS FABER 

handel przyprawami  4 osoby  

24 Powiat białostocki Spółdzielnia socjalna 

JACHDRUK 

jachty, rejsy, druk, naprawy 6 osób  

25 Powiat białostocki Spółdzielnia socjalna 

PROECOS 

catering dietetyczny 5 osób  

26 Powiat białostocki Podlaska Spółdzielnia 

Socjalna RAZEM 

 usługi opiekuńcze i porządkowe Brak kontaktu 

27 Miasto Białystok  Spółdzielnia socjalna 

NEW 

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych 

10 osób 
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28 Miasto Białystok Podlaska spółdzielnia 

socjalna TYLWICA 

przetwórstwo żywności i elementy szkoleniowe w zakresie 

kulinarii 

5 osób  

29 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

KRUK 

przewóz rzeczy, transport i logistyka 5 osób (zlikwidowana 

w połowie 2016 roku) 

30 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

AUTO CLEAN 

usługi z obszaru napraw pojazdów mechanicznych Likwidacja od 2015 r.  

31 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

KAMIENICZNIK 

wynajem mieszkań 5 osób  

32 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

PODLASIE  

budowlany 6 osób 

33 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

DOMIBUD 

budowlany 5 osób 

34 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

DREKOR 

roboty drzewne,  /marketing i informatyka 5 osób 

35 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

FAT CAT 

promocja, strony internetowe, fotografia 5 osób 

36 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

FLOW 

gastronomia  6 osób 

37 Miasto Białystok Spółdzielnia socjalna 

UNIVERSAL 

ECOLOGY 

ekologiczny 2 osoby  

38 Powiat Łomżyński  Spółdzielnia socjalna 

AURORA 

gastronomia  5 osób 

39 Powiat Łomżyński Spółdzielnia socjalna 

KONKRET 

budowlane i krawieckie  5 osób i 2 stażystów  

40 Powiat Łomżyński Spółdzielnia socjalna 

POEZJA SMAKU  

przygotowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych i świadczenie 

usług cateringowych. 

5 osób 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania własnego ROPS 

 

W 2013 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził 

badanie własne Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa 

podlaskiego. Jednym z elementów badan była identyfikacja problemów podczas tworzenia 

i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Z pozyskanych informacji wynika, że na etapie 

tworzenia spółdzielni socjalnej najwięcej kłopotów badani mieli z pozyskaniem pierwszych 

klientów, a także z rejestracją spółdzielni w KRS. Innymi problemami wskazywanymi przez 

spółdzielnie był brak jakiejkolwiek pomocy finansowej, brak wiedzy różnych osób i organów 

mających wpływ na sprawne założenie i funkcjonowanie spółdzielni na temat zasad 

funkcjonowania tego rodzaju podmiotów, brak wsparcia merytorycznego ze strony 

organizatorów projektu, brak zrozumienia w otoczeniu lokalnym (zwłaszcza brak 

zainteresowania samorządów tematyką przedsiębiorczości społecznej).  

W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze wewnętrzne problemy spółdzielni badani 

najczęściej wskazywali na brak wiedzy o dostępnych ułatwieniach, z których mogą korzystać 

spółdzielnie socjalne oraz nierównomierną aktywność członków spółdzielni. Co trzecia 

spółdzielnia wskazywała na trudności w wyważeniu relacji pomiędzy misją reintegracji 

społecznej a chęcią uzyskania efektywności gospodarczej.  

Do najczęściej wskazywanych zewnętrznych problemów związanych 

z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych badani zaliczali: brak zrozumienia 
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i zainteresowania spółdzielczością socjalną wśród przedstawicieli władz samorządowych, 

dużą konkurencję na rynku, trudności z pozyskaniem zleceń na rynku komercyjnym oraz 

zadań zleconych przez administrację publiczną, skomplikowane rozwiązania prawne, 

utrudniające funkcjonowanie spółdzielni oraz problemy z pozyskaniem środków 

finansowych.  

 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą 

 

 

Kolejną grupę podmiotów ekonomii społecznej stanowią organizacje pozarządowe, 

które prowadzą działalność gospodarczą. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić 

działalność gospodarczą tylko w rozmiarach uzasadnionych celami statutowymi. Oznacza to, 

że nie może ona stanowić jedynego i wyłącznego celu ich działania. Musi mieć charakter 

pomocniczy w stosunku do działalności statutowej organizacji. Prowadzenie działalność 

gospodarczej pozwala wygenerować zysk na rozwijanie działalności statutowej lub 

przynajmniej przychód pozwalający na pokrycie kosztów, ale także zwiększający stabilność 

organizacji.  

Podmiotami, które podejmują działalność gospodarczą, są przedsiębiorcy,  którzy  

w  rozumieniu  art.  4  ustawy  o  swobodzie  działalności gospodarczej są osobami 

fizycznymi, osobami prawnymi i  jednostkami  organizacyjnymi  niebędącymi  osobami  

prawnymi,  którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym 

imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki 

cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą w skali 

województwa jest trudna do oszacowania, gdyż nie ma rejestru, w którym tego typu podmioty 

byłyby wyróżnione. Analiza wyników z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z ostatnich 

dziesięciu lat pokazuje, że liczba organizacji prowadzących działalność gospodarczą w Polsce 

nie wzrasta. W 2014 roku przychody z działalności gospodarczej miało 7% organizacji, nieco 

mniej niż w 2011 roku (kiedy odnotowało je 9% sektora) i mniej więcej tyle samo, ile 

w trzech poprzednich edycjach badania (2009, 2007, 2005). Z prowadzonych badań wynika, 

że działalność gospodarcza jest związana z większą skalą działań organizacji, częściej 

prowadzą ją organizacje działające w skali regionalnej, ogólnokrajowej lub obejmujące 

swoimi działaniami inne kraje, niż te działające lokalnie. Znaczenie ma też lokalizacja 
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organizacji. Im większa miejscowość, tym więcej organizacji - przedsiębiorców. Najczęściej 

działalność ekonomiczną prowadzą organizacje najstarsze, założone dawniej niż 15 lat temu. 

Widoczna jest również zależność między zatrudnieniem a działalnością gospodarczą. 

Najczęściej prowadzą je organizacje zatrudniające przynajmniej jedną osobę na umowę 

o pracę (20%), a im luźniejsze relacje z pracownikami i współpracownikami, tym mniejszy 

procent organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Wśród stowarzyszeń i fundacji 

działających wyłącznie w oparciu o pracę społeczną działalność gospodarcza praktycznie nie 

występuje. Warto zauważyć, iż wspólnym mianownikiem wymienionych zależności jest 

budżet organizacji. Im większy, tym częściej stowarzyszenie lub fundacja prowadzi 

działalność gospodarczą. W 2014 roku wpływy z niej miało 3% stowarzyszeń i fundacji, 

których przychody nie przekroczyły 100 tysięcy złotych, 16% organizacji o budżecie między 

100 tysiącami a 1 milionem i 27% tych o przychodach przekraczających milion złotych. 

Można więc stwierdzić, że zdecydowana większości organizacji o budżetach małych, 

przeciętnych, a nawet ponadprzeciętnych, choć nie największych, nie stać na prowadzenie 

działalności ekonomicznej.  
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3.2 Podmioty reintegracyjne 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej to podmioty reintegracyjne ekonomii społecznej, 

które działają w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. Ich głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną, nie ma osobowości prawnej 

i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ 

utworzyła. Zakłady aktywności zawodowej mogą prowadzić każdy rodzaj działalności 

gospodarczej. Dochody z tej działalności muszą być przeznaczone w całości na zakładowy 

fundusz aktywności, z którego finansowane mogą być m.in.:  

 usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy,  

 wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 

w zakładzie pracy, 

 poprawa warunków pracy osób niepełnosprawnych, 

 zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej, 

 dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych, 

 rekreacja i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, 

 pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją 

społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 

Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2015 dowodzi, że na terenie województwa podlaskiego 

w 2015 roku działały 3 Zakłady Aktywności Zawodowej:  

 

 Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, 

 Zakład Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH w Białymstoku, 

 Zakład Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie. 
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Mapka 4. Zakłady Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim w 2015 

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
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1. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. 

Z dniem 20 września 2013 Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności został 

przekształcony w Zakład Aktywności Zawodowej SOWA. ZAZ zatrudnia 28 osób 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym na następujących stanowiskach 

pracy: szwalnia, recepcja, obsługa porządkowa budynku hostelowego, projektowania, 

urządzania i porządkowania terenów zielonych, obsługa magla i pralni, kuchnia oraz obsługa 

cateringowa. Z ogółu zatrudnionych 74% stanowią osoby z niepełnosprawnością szczególną, 

tj. upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne, 24% to osoby zamieszkałe na terenach 

wiejskich. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku jest pierwszą tego typu 

działającą jednostką, która wspiera zawodowo osoby niepełnosprawne w powiecie 

suwalskim. ZAZ oferuje: 47 miejsc noclegowych w przytulnych i wygodnych pokojach 2, 3, 

4 i 5-osobowych z łazienkami, salę telewizyjną, salę konferencyjno-szkoleniowo-bankietową 

(na 80 miejsc), profesjonalnie wyposażoną salę muzyczną, saunę suchą (max. 6 osób), grotę 

solną, siłownię, zabiegi fizjoterapeutyczne, wypożyczalnię rowerów, miejsce na grill/ognisko, 

bezpłatny dostęp do Internetu (wi-fi), zajęcia w pracowniach (papier czerpany, wiklina, 

ceramika, rękodzieło, zajęcia plastyczne, dekupaż, pracownia komputerowa) bogatą kartę dań 

zawierającą domowe dania, kuchnię regionalną, ciasta i wyroby własne, sprzedaż ręcznie 

zrobionych upominków. Ośrodek organizuje: pobyty wypoczynkowe, imprezy 

okolicznościowe, imprezy integracyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty, festyny ogniska, 

kuligi, obozy kolonijne, zielone szkoły. Posiada w sprzedaży własne wyroby: mrowiska, 

papier czerpany, wyroby z wikliny, rękodzieło, ceramikę, wyroby plastyczne. 

 

2. Zakład Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH w Białymstoku.  

Zakład Aktywności Zawodowej My Dla Innych w Białymstoku powstał 22 grudnia 

2015 r. Jednostka ta powstała w wyniku przekształcenia Sklepu Charytatywnego oraz 

warsztatów symulacji pracy prowadzonych przez Stowarzyszenie „My Dla Innych”. ZAZ nie 

jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka 

wyodrębniona w Stowarzyszeniu „My Dla Innych”. Zakład składa się z 2 sekcji: 

 Sekcja handlowa – Sklep Charytatywny „My Dla Innych” mieszczący się przy ul. 

Artyleryjskiej 7 w Białymstoku, w którym sprzedawane są przygotowane wcześniej 

towary pochodzące z darowizn oraz recyklingu; 
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 Sekcja darowizn i recyklingu – mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Swobodnej 

24 (lok. 202, 203) – miejsce przyjmowania darowizn otrzymanych od osób fizycznych   

i prawnych, segregacji, czyszczenia i recyklingu, w którym darowane rzeczy 

przygotowywane są do sprzedaży lub przerabiane na nowe przedmioty. 

Obecnie Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 10 osób z niepełnosprawnością 

w stopniu znacznym (7 osób) oraz umiarkowanym (3 osoby), którzy pracują z dwoma 

trenerami pracy. Każdy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności zaczyna przygodę 

z zatrudnieniem w ZAZ od wymiaru czasu pracy obejmującego 0,55 etatu, co oznacza, że 

pracuje niecałe 4 godziny dziennie. Praca w zakładzie jest pracą zmianową. Wszyscy 

pracownicy objęci są rehabilitacją społeczną. Każdego dnia odbywa się godzinne spotkanie 

z psychologiem. Zapewniona jest także opieka zdrowotna - doraźna i specjalistyczna opieka 

medyczna.  

 

3. Zakład Aktywności Zawodowej w Zambrowie  

ZAZ w Zambrowie to jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Krajowy Ruch 

Ekologiczno-Społeczny KRES utworzona w 2011 roku jako pierwsza tego typu instytucja na 

terenie województwa podlaskiego. Głównym celem jednostki jest stworzenie stabilnych 

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym osób 

ze schorzeniami psychicznymi. ZAZ został utworzony ze środków finansowych Unii 

Europejskiej. Od 2014 roku jego działalność jest współfinansowana ze środków 

województwa podlaskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Działalność zarobkowa Zakładu Aktywności Zawodowej KRES 

w Zambrowie w pierwszym okresie skupiała się na gospodarce odpadami. Uruchomiona 

została niewielka sortownia odpadów opakowaniowych pozyskiwanych od lokalnych 

przedsiębiorców. Niedobór surowców wtórnych (mniejsza ich ilość, niż zakładano na etapie 

tworzenia zakładu, co wynika głównie ze zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony 

środowiska) spowodował jednak, że już w 2013 roku rozpoczęte zostały poszukiwania 

alternatywnych źródeł finansowania ZAZ. Ostatecznie wybór padł na branżę dziewiarską. 

Pod koniec 2013 roku rozpoczęto w zakładzie przygotowania do uruchomienia niedużej 

szwalni zajmującej się szyciem prostych produktów: toreb, pościeli i ręczników. Obecnie 

przerwano zbiórkę surowców wtórnych (głównie z powodów obecnych przepisów 

http://www.kres.org/
http://www.kres.org/
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/
http://www.pfron.org.pl/
http://www.pfron.org.pl/
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dyskryminujących małych przedsiębiorców oraz monopole dużych firm odbierających 

odpady). Obecny profil działalności to szwalnictwo. W 2015 r. ZAZ zatrudniał 29 osób.        

                            

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka 

stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi 

część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej 

zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, 

stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Celem WTZ jest: aktywne wspomaganie procesu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej 

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej 

zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności 

wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania 

psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności 

zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status 

niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje 

się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje 

dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych 

efektów tych działań. 

Monitoring WPRES wykazał, że w 2015 roku na terenie województwa podlaskiego 

funkcjonowało 25 warsztatów terapii zajęciowej, z czego 3 prowadzone były przez 

jednostki samorządu terytorialnego, zaś 22 przez inny podmiot. Łączna liczba uczestników 

zajęć to 885, zaś liczba osób zatrudnionych ogółem to 317. Roczny koszt prowadzenia 

i utrzymania placówek w 2015 r. to 14 212 298 zł1.  

 

                                                 
1 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim za rok 2015. 
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1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie 

WTZ został utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. 

Uczestnikami WTZ jest 35 dorosłych osób z umiarkowanym i znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Młodzi ludzie, którzy na co dzień zmagają się z różnego rodzaju 

problemami w WTZ rozwijają swoje umiejętności ucząc się i pracując, tworzą ciekawe 

i oryginalne prace, które powstają w wyniku codziennej pracy terapeutycznej 

w pracowniach: ceramicznej, plastycznej, krawieckiej, w pracowni gospodarstwa domowego, 

życia codziennego, przygotowania zawodowego. Ponadto korzystają z terapii 

psychologicznej, logopedycznej i usprawniania ruchowego. W ramach zajęć pracowni 

organizowane są praktyki zawodowe.  

 

2. WTZ (Caritas Archidiecezji Białostockiej) w Białymstoku 

WTZ istnieje od 1996 roku. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Do warsztatu 

uczęszcza 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się 5 dni 

w tygodniu, od poniedziałku do piątku i trwają 7 godzin dziennie. Rehabilitacja zawodowa 

w Warsztacie odbywała się przede wszystkim w ramach zajęć prowadzonych 

w następujących pracowniach: 

 gospodarczej, 

 krawieckiej, 

 plastycznej, 

 przyrodniczej. 

 

3. WTZ Spółdzielnia SNB w Białymstoku  

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni SNB istnieje od 1993 roku. WTZ  

zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Tworzy osobom 

niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy warunki umożliwiające rehabilitację 

społeczną i zawodową w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 

podjęcia zatrudnienia. Cele realizowane są poprzez działania podejmowane w następujących 

pracowniach: 

 gospodarstwa domowego, 

 orientacji przestrzennej i usprawniania fizycznego, 

 technicznej, 
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 plastycznej, 

 dydaktyczno – oświatowej. 

4. WTZ Białystok (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JARD”) 

WTZ powstał w 2004 roku w Białymstoku. Został on utworzony przy 

Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Jard  jako naturalna konsekwencja uzyskania przez P.W. 

Jard statusu zakładu pracy chronionej. Warsztaty posiadają 6 pracowni tematycznych: 

 krawiecką, 

 plastyczną, 

 gospodarstwa domowego, 

 audiowizualną, 

 komputerową, 

 techniczną. 

Każda z pracowni pod nadzorem instruktora terapii realizuje indywidualne programy 

terapii dla każdego z uczestników. Warsztaty dysponują doskonale wyposażoną salą odnowy, 

gdzie pod nadzorem rehabilitanta realizowane są programy usprawniania uczestników. 

 

5. WTZ (Fundacja AC –AC Wytwórnia Części Samochodowych) w Białymstoku 

WTZ funkcjonuje od września 2011 r. w ramach Fundacji AC. Uczestnikami WTZ 

jest około 30 osób niepełnosprawnych z terenu Białegostoku, ludzi przeważnie młodych, 

między 16 a 40 rokiem życia. Głównym zadaniem tej placówki jest poszerzenie 

samodzielności, zaradności osobistej i przystosowującej do życia i pracy poprzez terapię 

zajęciową. 

 

 

 

6. WTZ Bielsk Podlaski (Caritas Diecezji Drohiczyńskiej)  

WTZ został utworzony przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. WTZ w Bielsku 

Podlaskim działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 

a Starostą Powiatu Bielskiego. Warsztaty działają od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.00-17.00 z wyłączeniem jednego miesiąca letniego przypadającego na przerwę wakacyjną, 

nie dłuższą niż pięć tygodni. Do WTZ uczęszcza 38 uczestników z niepełnosprawnością 
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w stopniu znacznym i umiarkowanym. Głównie są to osoby z upośledzeniem umysłowym, 

chorobami neurologicznymi i zaburzeniami psychicznymi. Terapia zajęciowa (główna metoda 

terapeutyczna) odbywa się w siedmiu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 

5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje jeden instruktor. Uczestnicy 

kwalifikowani są do poszczególnych pracowni według swoich zainteresowań, uzdolnień oraz 

możliwości psychofizycznych. Rehabilitacja zawodowa ma na celu wyposażyć uczestnika 

w takie umiejętności, które będzie mógł on wykorzystać w trakcie podjętej pracy zawodowej.  

 

7. WTZ (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Natura) w Kozarzach 

WTZ w Kozarzach działa od 2006 r. i jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych „Natura”. Udział w zajęciach bierze 40 uczestników z gmin 

Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Szepietowo i Klukowo. Uczestnicy Warsztatu mają 

zapewnioną rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. W WTZ w Kozarzach działa 

8 pracowni (z czego 5 w Kozarzach): 

 pracownia cukiernicza, 

 pracownia ceramiczna, 

 pracownia informatyczna, 

 pracownia praktyczno – techniczna, 

 pracownia przyrodnicza. 

Trzy pracownie działają w Wysokiem Mazowieckiem: 

 pracownia rytmiczno - muzyczna, 

 pracownia rękodzieła, 

 pracownia gospodarstwa domowego. 

 

 

8. WTZ (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”) w Czarnej Białostockiej  

WTZ w Czarnej Białostockiej rozpoczął działalność w 2002 r. Jest to placówka 

dziennego pobytu w której rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona jest dla 

25 uczestników. Mogą tu uczęszczać osoby powyżej 18 roku życia posiadające wskazania do 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. Uczestnicy w poszczególnych pracowniach uczą się min. 

podstaw obsługi komputera, obsługi kamery video i aparatu fotograficznego, higieny 
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i zaradności osobistej, przygotowania prostych posiłków, dekoracji stołu, obsługi sprzętu 

gospodarstwa domowego, dokonywania zakupów, załatwiania spraw urzędowych, uprawy 

ogrodu, wykonywania różnych form plastycznych tj. malarstwa, rysunku, grafiki, haftu, 

tkactwa, szycia. Wykonują różne wyroby z gliny, które są na miejscu szkliwione i wypalane 

w piecu ceramicznym, poznają też tajniki rzeźbiarstwa oraz wykonują proste stolarskie 

przedmioty użytkowe jak np. świeczniki lub karmniki dla ptaków. Ponadto przygotowują 

programy artystyczne na święta i imprezy okolicznościowe oraz organizują wiele innych 

inicjatyw. Jednostką prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

RAZEM. 

 

9. WTZ (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”) 

w Dąbrowie Białostockiej  

 

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w WTZ wynosi 

35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny 

przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 z możliwością 

prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz 

w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim.  

Placówka zajmuje się pozaszkolną edukacją dla dorosłych osób niepełnosprawnych 

głównie z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym oraz zespołem Downa. 

W Warsztacie przebywa 30 osób niepełnosprawnych.  

Praca w WTZ odbywa się w pięcioosobowych grupach uczestników 

w przystosowanych do tego celu pracowniach pod opieką instruktorów terapii zajęciowej. 

Program rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. 

Bezpośrednio z uczestnikami pracują: psycholog, pedagog, instruktorzy terapii zajęciowej, 

pielęgniarka. W placówce przebywają osoby w wieku od 18-48 lat mieszkające w okolicy 

Dąbrowy Białostockiej. Terapia jest prowadzona w sześciu pracowniach: 

 pracowni życia codziennego, 

 pracowni plastycznej, 

 pracowni technicznej, 

 pracowni uzupełniającej,  

 pracowni rehabilitacyjnej,  
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 pracowni technik różnych. 

 

10. WTZ Dołubowo  (Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”)   

WTZ prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa i powstał w 2009 roku. 

Warsztaty działają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z wyłączeniem 

jednego miesiąca letniego przypadającego na przerwę wakacyjną. Do WTZ uczęszczają 

osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) wydane przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z odpowiednimi wskazania do terapii zajęciowej. 

Do WTZ w Dołubowie uczęszcza 40 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym i umiarkowanym. Głównie są to osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami 

neurologicznymi i zaburzeniami psychicznymi. Terapia zajęciowa (główna metoda 

terapeutyczna) odbywa się w pięciu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 

5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje  instruktor. Uczestnicy sami 

wybierają daną pracownię w zależności od własnych zainteresowań, uzdolnień oraz 

możliwości psychofizycznych. W WTZ Dołubowie funkcjonują cztery pracownie: 

 pracownia gospodarstwa domowego, 

 pracownia ogrodnicza, 

 pracownia plastyczna, 

 pracownia rękodzieła artystyczna. 

 

11. WTZ im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita (Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Suwałkach) w Filipowie  

 

Warsztat Terapii Zajęciowej im. ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie 

powstał w 1998 z inicjatywy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. WTZ 

prowadzi zajęcia rehabilitacyjne, psychologiczne i logopedyczne w następujących 

pracowniach: 

 plastyczna, 

 techniczna, 

 krawiecko-tkacka, 

 przyrodnicza, 

http://www.wtz.frp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=91
http://www.wtz.frp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=93
http://www.wtz.frp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=94
http://www.wtz.frp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=95
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 życia codziennego, 

 muzyczno-teatralna.  

 

12. WTZ (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych) w Grajewie  

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie działa od 2001 r. Warsztat otacza codzienną 

opieką 35 osób z powiatu grajewskiego i położonych niedaleko Prostek. Do WTZ 

kwalifikowane są osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - powyżej 

16 roku życia. Ośrodek posiada własny środek transportu umożliwiający dotarcie osoby 

niepełnosprawnej na zajęcia. Rehabilitacja prowadzona jest w  pracowniach: gospodarstwa 

domowego, politechnicznej (prace w drewnie, metalu), introligatorskiej (laminowanie, 

bindowanie, drukowanie), krawieckiej, muzyczno–rehabilitacyjnej (muzykoterapia, 

rehabilitacja ruchowa), informatycznej. Z uczestnikami pracuje 7 instruktorów terapii, 

psycholog, logopeda, pielęgniarka i rehabilitantka. 

 

13. WTZ (przy Parafii Św. Trójcy) w Hajnówce  

WTZ jest placówką dziennego pobytu, w której rehabilitacja społeczna i zawodowa 

prowadzona jest dla 35 uczestników. Ośrodek działa od 2004 r. Jednostką organizacyjną 

Warsztatu jest Parafia Św. Trójcy w Hajnówce. Działalność ośrodka pozwala osobom 

niepełnosprawnym uczestniczyć w zorganizowanych formach zajęć, nawiązać znajomości, 

przyjaźnie, rozwijać zainteresowania. W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają 

i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni. Uczestnicy mają możliwość wyboru  

i zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności. Zajęcia 

odbywają się w grupach liczących po pięć osób i prowadzone są przez wykwalifikowaną oraz 

doświadczoną kadrę (instruktorzy, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka). Dodatkowo 

uczestnicy w ramach terapii otrzymują określone środki finansowe, którymi uczą się 

dysponować (tzw. trening ekonomiczny). Aby rehabilitacja przynosiła jak najlepsze efekty 

zajęcia warsztatowe przeplatane są z różnego rodzaju zajęciami dodatkowymi (m.in.: kółko 

biologiczne, muzykoterapia, socjoterapia, filmoterapia) oraz różnymi wyjściami (m.in.: na  

basen, stadion OSIR, z kijkami Nordic Walking, do HDK, muzeum, kina, parku, lasu).  
 

http://www.wtz.frp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=96
http://www.wtz.frp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=97


 

41 
 

14. WTZ (Fundacja VITA FAMILIAE) w Kolnie  

WTZ Fundacji „VITA FAMILIAE” rozpoczął swoją działalność w 2010 r. Warsztat 

Terapii Zajęciowej przystosowany jest dla 25 uczestników. Jest placówką pobytu dziennego. 

WTZ realizuje działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do 

ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwe 

samodzielnego życia. Uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji pięć pracowni: 

 przystosowania do życia codziennego, 

 krawiecko – dziewiarska, 

 techniczno – ogrodnicza, 

 muzyczno – teatralna, 

 sztuk plastycznych. 

15. WTZ (Zakład Spożywczy BONA) w Łomży  

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał w 1995 roku i przez pięć pierwszych lat 

prowadziło go stowarzyszenie CITON. Głównym celem jego działalności jest 

usamodzielnienie uczestniczących w zajęciach osób o różnym stopniu niepełnosprawności 

tak, aby mogły normalnie funkcjonować w życiu codziennym, zarówno w domu, jak 

i w kontaktach z innymi. Od 2000 r. WTZ prowadzony jest przez  Zakład Pracy Chronionej 

„BONA” Sp. z o. o. WTZ zatrudnia 11 instruktorów terapii zajęciowej, mających pod opieką 

40 podopiecznych. Mogą oni rozwijać się w ośmiu pracowniach: przystosowania do życia 

codziennego, ceramiczno-plastycznej, rękodzieła artystycznego, biologicznej, politechnicznej, 

komputerowej, edukacji i umiejętności społecznych, rehabilitacji ruchowej oraz 

muzykoterapii. 

 

16. WTZ w Nowej Woli (Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Warszawie) 

Warsztat powstał w 2010 roku w Nowej Woli, prowadzony był przez Fundację 

Podlaskie Hospicjum Onkologiczne. Od 2015 roku po przekształceniach w Fundacji PHO 

Warsztat jest prowadzony przez nowopowstałą Fundację Nowa Wola. W skład nowej 

Fundacji weszły osoby, które dotychczas działały w Fundacji PHO. Warsztat mieści salę 

rehabilitacyjną i sześć pracowni terapeutycznych: pracownia gospodarstwa domowego, 

pracownia multimedialna, bukieciarsko-ogrodnicza, krawiecka, techniczna oraz artystyczna. 
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W WTZ zatrudnionych jest sześciu instruktorów, rehabilitant i psycholog. Kadra opiekuje się 

trzydziestoma niepełnosprawnymi uczestnikami w godzinach 7:30 - 15:30. 

 

17. WTZ (Caritas Archidiecezji Białostockiej) w Mońkach  

 Warsztat działa od 2008 r. i jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym, 

niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat 

jest placówką pobytu dziennego. Do WTZ uczęszcza 35 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Zajęcia w Warsztacie odbywają się 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku 

i trwają 7 godzin dziennie.  

 

18. WTZ STS Marianowo  

Warsztat stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę Stowarzyszenia 

„Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie. Warsztat rozpoczął swoją działalność 

w 2000 roku. Na zajęcia do placówki uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 

łomżyńskiego (21 osób) oraz z miasta Łomża (14 osób). Warsztat jest placówką pobytu 

dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin 

dziennie. Placówka prowadzi swoją działalność przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 do16.00. W placówce działają następujące pracownie 

terapeutyczne: 

• przystosowania do życia codziennego, 

• malarstwa i rękodzieła, 

• ceramiczna, 

• techniczna, 

• multimedialna i technik graficznych, 

• muzykoterapii i teatru, 

• przyrodnicza. 

Dodatkowo w placówce prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz wsparcie 

psychologiczne. Za prawidłowy przebieg realizacji programu odpowiada 13 - osobowy zespół 

pracowniczy. 

 



 

43 
 

19. WTZ Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach  

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Organizację Pożytku Publicznego 

- Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach. WTZ działa od 

2002 r. Terapia odbywa się w różnych pracowniach, gdzie realizowane są założenia planu 

zajęć i indywidualnego programu rehabilitacji dla poszczególnych uczestników. WTZ 

dysponuje następującymi pracowniami: 

 sala doświadczania świata, 

 pracownia gospodarstwa domowego, 

 pracownia plastyczna, 

 pracownia technik różnych, 

 pracownia tkacko-krawiecka, 

 pracownia techniczna, 

 rehabilitacja ruchowa.  

20. WTZ Siemiatycze (Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 

Jezus) 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach jest placówką pobytu dziennego. 

Warsztat istnieje od 2005 roku i jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w pięciu grupach terapii 

zajęciowej zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Możliwość 

aktywności w różnorodnych formach stwarzana jest w pracowniach terapeutycznych: 

 

 komputerowej, 

 gospodarstwa domowego, 

 muzycznej, 

 krawiecko-plastycznej, 

 rękodzieła sztuki religijnej. 

W zajęciach uczestniczą również dodatkowe osoby niepełnosprawne, które oczekując 

na wolne miejsce. Razem podopiecznych jest 33 osoby. Najmłodsza osoba ma 18 lat, 

a najstarsza 46 lat.  
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21. WTZ Nr 2 (Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”) w Starych Raciborach  

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa. 

WTZ w Starych Raciborach powstał w 2006. Do WTZ uczęszcza 55 uczestników 

z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Głównie są to osoby 

z upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi i zaburzeniami psychicznymi. 

Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w pięciu pracowniach 

tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę 

sprawuje  instruktor. Uczestnicy sami wybierają daną pracownię w zależności od własnych 

zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Obecnie w WTZ Starych 

Raciborach funkcjonuje sześć pracowni: 

 umiejętności społecznych, 

 ogrodnicza, 

 techniczno – stolarska, 

 wikliny, 

 papieru, 

 artystyczna. 

22. WTZ (Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”) w Sokółce  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokółce rozpoczął działalność w 1997 r. i realizuje 

zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju 

i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego 

i aktywnego życia w społeczeństwie. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne 

intelektualnie, które uczestniczą w terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach 

tematycznych. Na zajęcia terapeutyczne odbywające się od poniedziałku do piątku uczęszcza 

35 osób zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego. Część spośród tych osób jest 

codziennie dowożona na zajęcia specjalnym samochodem znajdującym się na wyposażeniu 

Warsztatu.  

 

23. WTZ (przy Podlaskim Stowarzyszeniu Sportowym Osób Niepełnosprawnych 

„START”) w Ogrodniczkach  

 

WTZ w Ogrodniczkach istnieje przy białostockim Podlaskim Stowarzyszeniu 

Sportowym Osób Niepełnosprawnych START od 1995 roku. Zajęcia odbywają się 
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w pracowniach – „życia codziennego”, „technicznej”, „usprawniającej” i „uzupełniającej”. 

Uczestnicy uczą się różnych czynności poprawiających jakość życia i codziennego 

funkcjonowania, ale też rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Często biorą udział 

w różnych spotkaniach integracyjnych, turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach krajowych 

i zagranicznych. 

24. WTZ (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach)  

WTZ prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach i aktywnie 

działa od 20 lat. W pierwszych latach funkcjonowania placówki z zajęć rehabilitacyjnych 

korzystało 20 osób. Obecnie z zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych korzysta 

35 podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności. Warsztat Terapii Zajęciowej jest 

placówką pobytu dziennego i realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej 

i zawodowej. Terapia odbywa się w pracowniach o następujących profilach: 

 plastycznym, 

 tkacko-krawieckim, 

 gospodarstwa domowego, 

 technik różnych, 

 muzyczno-teatralnym, 

 przyrodniczo – ekologicznym, 

 ceramiczno-wikliniarskim. 

 

 

25. WTZ (Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN) w Szumowie 

Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie 

funkcjonuje od 2006 r. WTZ obejmuje rehabilitacją 35 osób, ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności. Zajęcia w Warsztacie odbywają się od poniedziałku do piątku 

w systemie następujących pracowni: gospodarstwa domowego, artystycznej, krawiecko – 

hafciarskiej, multimedialnej, poligraficzno – reklamowej, stolarsko – technicznej i ogrodniczo 

– bukieciarskiej. Placówka zapewnia uczestnikom także kinezyterapię i wsparcie 

psychologiczne. Warsztat podejmuje działania na rzecz rehabilitacji społecznej, biorąc udział 

w wydarzeniach i imprezach kulturalnych, które mają miejsce w miejscowości i gminie 

Szumowo, powiecie Zambrowskim, a także województwie Podlaskim. Organizuje wycieczki 
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turystyczno - krajoznawcze, spotkania integracyjne, konkursy, zabawy, dyskoteki. 

W Warsztacie działa zespół muzyczny i grupa teatralna „Zefirek”.  

 

 

Centra Integracji Społecznej 

 

Centrum Integracji Społecznej (CIS) to jednostka organizacyjna utworzona przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizującą reintegrację 

zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności 

zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz 

nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia. CIS nie jest 

samodzielnym podmiotem prawnym lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz 

organizacji pozarządowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym2.  

Głównym celem Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja zawodowa 

i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do 

życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych przez 

uczestników CIS. Podejmowane przez Centrum działania z zakresu reintegracji społecznej 

i zawodowej dążą do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system 

pomocy społecznej.  Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa 

o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r., która określa zasady tworzenia i działalności 

Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, określa warunki 

uczestnictwa. 

Dane pozyskane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) z Rejestru Wojewody 

oraz dane Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wskazują na fakt, iż 

w 2015 r. na terenie województwa podlaskiego aktywnie działało 9 centrów integracji 

społecznej.  W porównaniu do roku poprzedniego liczba ta spadła o 2 placówki, gdyż dwa 

centra integracji społecznej zawiesiły swoją działalność. Był to CIS w Bielsku Podlaskim 

prowadzony przez Fundację Edukacji i Twórczości w Białymstoku oraz CIS w Krasnopolu 

                                                 
2 http://rynekpracy.org/x/413658 
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prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol Charyzma. CIS 

w Krasnopolu zawiesił swoją działalność w październiku 2015 r. Uczestnicy CIS świadczyli 

usługi remontowo-porządkowe oraz usługi dla osób starszych. W 2015 roku CIS zatrudniał 

6 pracowników. Uczestnikami Centrum było również 6 osób. 

Na poniższej mapce przedstawiono dane dotyczące CIS funkcjonujących na terenie 

województwa podlaskiego w 2015 r. 
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Mapka 5. Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim działające w 2015 r. 

   
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
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1) CIS w Grajewie (Urząd Miasta Grajewo) 

  

CIS w Grajewie rozpoczął swoją działalność 8 października 2014 r. Jest to pierwsza 

jednostka w województwie podlaskim, którą powołał samorząd. Wszystkie pozostałe 

jednostki CIS w województwie są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Centrum 

Integracji Społecznej ma celu zwiększenie szans na otwartym rynku pracy mieszkańców 

miasta Grajewo poprzez zatrudnienie socjalne w ramach realizowanych programów. CIS jest 

przede wszystkim przedsięwzięciem edukacyjnym, w którym osoby wykluczone, 

uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych, uczą się 

zachowań społecznych i ekonomicznych, przygotowując się do pracy na otwartym rynku.  

Z monitoringu WPRES wynika, że w 2015 r. CIS dysponował 17 miejscami, a kadra 

zatrudniona w podmiocie liczyła łącznie 5 pracowników. W 2015 roku liczba uczestników 

CIS to 17 osób. Osoby bezrobotne pracowały w warsztacie porządkowo-ogrodniczym, 

świadczyły usługi takie jak: sprzątanie alejek, utrzymanie porządku w miejskich parkach, 

a także wokół wspólnot mieszkaniowych. Uczestnicy korzystają ponadto z zajęć 

edukacyjnych, których celem jest nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz 

przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych. 

Uczestnikami CIS są samotne matki, osoby długotrwale bezrobotne jak również osoby 

bezdomne. 

 

2) CIS w Suwałkach (Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach) 

Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach jest to jednostka prowadzona przez 

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach zajmująca się reintegracją społeczno-zawodową 

osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim 

wykluczeniem. CIS w Suwałkach powstał w marcu 2015 r. Z monitoringu wynika, że w 2015 

roku podmiot liczył 33 uczestników. W ramach CIS odbywały się warsztaty porządkowo-

ogrodnicze oraz budowlano-remontowe. Świadczono różne usługi zarówno dla 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych jak i prywatnych osób. Uczestnicy odbywają też 

praktyki i staże zawodowe np. w gastronomi oraz uzyskują pomoc w pozyskiwaniu na nowo 

umiejętności świadczenia usług na rynku pracy. Ponadto uczestniczą w zajęciach 

z psychologiem i doradcą zawodowym, co pozwala na lepsze zaadoptowanie się na nowo 

w społeczeństwie. Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach ponadto nawiązuje 
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współpracę z przedsiębiorstwami niwelując stereotypy osób wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych takim wykluczeniem poprzez kojarzenie pracowników z pracodawcą. 

Pracodawcy mają szansę na pozyskanie i wyszkolenie pod własne potrzeby pracownika nie 

ponosząc kosztów związanych z nawiązaniem stosunku pracy. 

3) CIS w Augustowie (Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla 

Zygmunta Augusta) 
 

CIS w Augustowie został utworzony 1 stycznia 2014 r. przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta. Centrum jest 

przeznaczone dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie i zawodowo, zamieszkałych 

na terenie powiatu augustowskiego. Miejscem odbywania się zajęć jest siedziba 

Stowarzyszenia w Augustowie oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance 

k/Lipska, gdzie prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych. W Kuriance reintegracja zawodowa prowadzona jest dla 3 grup 

pięcioosobowych w pracowniach o następujących profilach:  

 ogrodniczo-porządkowej, 

 gastronomicznej,  

 przetwórstwa żywności, 

 rękodzieła. 

Celem pracowni jest wytwarzanie i sprzedaż konkretnych produktów: przetworów 

owoców, grzybów, ziół, wyrobów rękodzielniczych oraz działalność usługowa: organizacja 

i przygotowanie cateringu na różnego rodzaju uroczystości. Pracownie w Augustowie 

specjalizują się opieką i pielęgnacją osób starszych. Ich uczestnikami są dwie grupy 

pięcioosobowe. Łączna liczba miejsc w Centrum to 25.   

Z przeprowadzonego Monitoringu wynika, że na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba 

uczestników CIS w Augustowie wyniosła 19 osób (z czego zatrudnienie w roku 2015 

znalazło 5 osób). Liczba osób zatrudnionych w 2015 r. to 7 (w tym 1 na umowę zlecenie).   
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4) CIS w Chmielniku (Caritas Archidiecezji Białostockiej) 

 

Centrum Integracji Społecznej prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji 

Białostockiej. Statut CIS nadany został w roku 2010 przez Wojewodę Podlaskiego. Udział 

w CIS opiera się na zatrudnieniu socjalnym, które jest dokonywane poprzez realizację 

Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Uczestnicy CIS przez pięć dni 

w tygodniu, biorą udział w zatrudnieniu socjalnym. Ponadto korzystają ze wsparcia 

psychologa, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Muszą również rozpocząć 

realną pracę w jednej sekcji zawodowej. W CIS prowadzone są grupy przygotowujące do 

prac remontowo-budowlanych z zakresu: rękodzieła, gastronomii, ogrodnictwa oraz 

opiekunek domowych. Z monitoringu wynika, że w 2015 r. w CIS zatrudnionych było 

8 pracowników, którzy świadczyli pomoc i wsparcie 30 osobom pozostającym bez pracy. 

 

5) CIS „Przystań” w Łapach (Fundacja VITA FAMILIAE) 

Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach powstało w 2012 r. z inicjatywy 

Fundacji Vita Familiae z Łomży oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Od 

1 grudnia 2012 r. 20 pierwszych uczestników podjęło pracę i wzięło udział w zajęciach 

I edycji. Od 1 grudnia 2013 r. trwała kolejna II edycja obejmująca wsparciem grupę 

20 uczestników. Monitoring wykazuje, że w CIS w Łapach w 2015 r. wsparciem objętych 

było 47 osób. W analizowanym roku placówka zatrudniała 13 osobową kadrę.  

6) CIS w Łomży (Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku) 

Centrum Integracji Społecznej w Łomży prowadzi działalność skierowaną do osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne z terenu powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomży. 

W ramach Centrum uczestnicy biorą udział w zajęciach zawodowych i społecznych oraz 

otrzymują świadczenie integracyjne ze środków Funduszu Pracy w wysokości zasiłku dla 

bezrobotnych. Uczestnicy CIS w ramach warsztatów zawodowych podejmują następujące 

działania: pielęgnację zieleni, prace remontowe, prace krawieckie z projektowaniem.                      

W ramach CIS prowadzone są zajęcia społeczne: warsztaty psychologiczne, warsztaty 

z doradcą zawodowym, warsztaty socjalne. Uczestnicy Centrum w okresie trwania programu 

są objęci wsparciem trenera pracy, pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy 

zawodowego. 
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7) CIS w Białymstoku (Ku Dobrej Nadziei) 

Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku prowadzone jest przez Stowarzyszenie 

Ku Dobrej Nadziei. W danym tygodniu, przez 4 dni odbywają się zajęcia praktyczne 

(reintegracja zawodowa), a w 1 dzień zajęcia reintegracji społecznej. Zajęcia prowadzone 

w CIS odbywają się w grupach:  

 rękodzielniczo-porządkowej, 

 gastronomiczno-porządkowej,  

 opiekun domowy, 

 porządkowej 

 remontowo-budowlanej. 

W 2015 r. liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego 

CIS to 53 osoby. W analizowanym okresie kadrę CIS stanowiło 11 wolontariuszy oraz 

11 osób zatrudnionych na umowy zlecenie. Na dzień 30 listopada 2015 r. zatrudniano 

3 osoby.   

 

8) CIS w Białymstoku (Holos) 

Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku prowadzone jest przez Stowarzyszenie 

HOLOS. W ramach działań CIS odbywają się zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej. 

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby długotrwale bezrobotne, zwolnione z jednostek 

penitencjarnych, niepełnosprawne, bezdomne oraz osoby uzależnione od alkoholu po 

zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2015 r. CIS 

zatrudniał 5 pracowników (1/10 etatu). Ponadto zadania CIS realizowane były przez 

9 wolontariuszy. W 2015 r. zanotowana liczna uczestników CIS to 32 osoby.   

 

9) CIS w Białymstoku (Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku) 

 CIS w Białymstoku prowadzony jest przez Fundację Edukacji i Twórczości 

w Białymstoku. W roku 2015 placówka miała jednego uczestnika, zaś wśród pracowników 

znalazło się 2 wolontariuszy. 
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Poniżej przedstawiono wykaz Centrum Integracji Społecznej z 2015 r wraz z danymi 

kontaktowymi. 

 

Tabela 2. Wykaz jednostek organizacyjnych (działających i zawieszonych w 2015 r.), 

którym Wojewoda Podlaski nadał status Centrum Integracji Społecznej  

 

Lp. 
Instytucja tworząca 

CIS 

Dane kontaktowe/ 

siedziba CIS 

Decyzja o 

przyznaniu statusu 

CIS oraz czas jej 

trwania  

Uwagi 

1 

Caritas 

Archidiecezji 

Białostockiej                          

w Białymstoku,  

ul. Warszawska 32,    

15-077 Białystok 

Caritas Archidiecezji 

Białostockiej w 

Białymstoku, 

 ul. Warszawska 32,  

15-077 Białystok siedziba 

w obrębie Chmielnik gm. 

Czarna Białostocka 

85/7341215 

szansa@caritas.pl 

Decyzja z dnia 

15.10.2010 r.  

na okres 5 lat 

od 1.01.2011 r. 

Nowa decyzja 

wydana w  2016 r. 

2 

Stowarzyszenie 

„KU  DOBREJ 

NADZIEI”                         

w Białymstoku 
ul. Żelazna 23, 

15-297 Białystok 

Stowarzyszenie „KU  

DOBREJ NADZIEI”                       

w Białymstoku  

ul. Żelazna 23, 

15-297 Białystok 

Tel 85/7422980 

Fax. 85/7422980 

ciszelana@gmail.com. 

Decyzja z dnia 

29.09.2011 r.  

na okres 5 lat  

od 1.01.2012 r. 

Zmiana adresu: 

ul. Grochowa 2, 

15-423 Białystok 

tel. 500191198 

 

3 

Stowarzyszenie na 

rzecz rodziny i osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

HOLOS                               

w Białymstoku,                   

ul. Pod Krzywą 37,     

15-258 Białystok 

Stowarzyszenie na rzecz 

rodziny i osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

HOLOS w Białymstoku 

ul. Pod Krzywą 37,                               

15-258 Białystok 

holos.biuro@gmail.com 

Decyzja       

z dnia 8.11.2011 r. 

na okres 5 lat od 

1.03.2012 r. 

Zmiana adresu:  

ul. Orzeszkowej 9A 

15-083 Białystok 

 

4 

Fundacji VITA 

FAMILIAE 

18-400 Łomża,                      

ul. Marynarska 2A 

 

Fundacji VITA FAMILIAE 

Centrum Integracji 

Społecznej „Przystań” 

18-100 Łapy,     

ul. Leśnikowska 45 

85/7152550 w 40 

biuro@cislapy.pl 

Decyzja z dnia 

3.10.2012 r. 

na okres 5 lat od 

1.12.2012 r. 

Zmiana adresu:  

18-100 Łapy 

ul. Leśnikowska 54 

tel. 85/8142324 

5 

Fundacja Edukacji 

i Twórczości w 

Białymstoku                        
ul. Ks. Abramowicza 

Fundacja Edukacji i 

Twórczości w Białymstoku 

ul. Ks. Abramowicza 1  

15-872 Białystok 

Decyzja z dnia 

24.10.2012 r.  

na okres 5 lat od 

1.11.2012 r. 
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1, 15-872 Białystok 

 

Centrum Integracji 

Społecznej, 

ul. Sikorskiego 166 

18-400 Łomża 

tel.784052711 

mkruhlej@mentoring.pl 

6 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw  

Społeczno-

Gospodarczych im. 

króla Zygmunta 

Augusta, 

 ul. Rynek Zygmunta 

Augusta 27 

16-300 Augustów 

tel/fax 87 6430100 

sisg@sisg.org.pl 

Stowarzyszenie Inicjatyw  

Społeczno-Gospodarczych 

im. króla Zygmunta 

Augusta z siedzibą                          

w Augustowie,  

ul. Rynek Zygmunta 

Augusta 27 

16-300 Augustów 

Decyzja z dnia 

9.05.2013 r.  

na okres 5 lat od 

1.09.2013 r. 

tel. 601373641 

7 

Stowarzyszenie dla 

Rozwoju 

ul. Janusza Korczaka 

4/39 

16-400 Suwałki 

 

Centrum Integracji 

Społecznej z siedzibą   

Suwałkach 

ul. 23 Października 20 

Decyzja z dnia 

10.10.2013 r. 

na okres 5 lat od 

1.04.2014 r. 

Zmiana adresu: 

Centrum Integracji 

Społecznej  

ul. Noniewicza 91 

lok.28  

16-400 Suwałki 

tel. 519477450 

cis@pogodnesuwal

ki.pl 

rozpoczęcie 

działalności od 

2.03.2015 r. 

8 

Fundacja  Edukacji 

i Twórczości  

ul. Ks. Abramowicza 

1 

15-872 Białystok,  

tel. 85/7424041 

biuro@mentoring.pl 

 

Fundacja  Edukacji i 

Twórczości  

ul. Ks.  Abramowicza 1 

15-872 Białystok 

 

Decyzja z dnia 

10.10.2013r. 

na okres 5 lat      

od 1.11.2013 r. 

Michał Gaweł  

tel.608896171 

9 

Burmistrz Grajewa 

19-200 Grajewo 

ul. Strażacka 6A 

tel. (86) 273 0 800 

sekretariat@um.graje

wo.pl 

Centrum Integracji 

Społecznej z siedzibą w 

Grajewie  

ul. Targowa 19 

Decyzja z dnia 

10.10.2013 r. 

na okres 5 lat  od 

1.04.2014 r. 

Zmiana adresu: 

Grajewo             

Oś Południe 36/1 

tel. 862611250 

CIS, KTÓRE ZAWIESIŁY DZIAŁALNOŚĆ 

 

1 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz  Rozwoju 

Gminy Krasnopol  

CHARYZMA 
ul. 1 Maja 1 

16-503 Krasnopol 

Centrum Integracji 

Społecznej z siedzibą                    

w Krasnopolu 

 ul. Wojska Polskiego 22 

16-503 Krasnopol 

Decyzja z dnia 

27.05.2013 r.  

na okres 5 lat od 

15.09.2013 r. 

Zawieszono 

działalność z dniem 

1.10.2015 r. 

mailto:mkruhlej@mentoring.pl
mailto:sekretariat@um.grajewo.pl
mailto:sekretariat@um.grajewo.pl
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2 

Fundacja Edukacji 

i Twórczości w 

Białymstoku ul. Ks. 

Abramowicza 1  

15-872 Białystok 

Tel 85/7424041 

biuro@mentoring.pl 

 

Fundacja Edukacji i 

Twórczości w Białymstoku  

ul. Ks. Abramowicza 1  

15-872 Białystok 

Centrum Integracji 

Społecznej  

17-100 Bielsk Podlaski  

ul. Kleszczelowska 10 

Decyzja z dnia 

26.10.2011 r. na 

okres 5 lat od 

1.01.2012 r. 

 

Zawieszono 

działalność z dniem 

24.03.2014 r.  

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki 

 

 

 

Kluby Integracji Społecznej 

 

Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy 

osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról 

społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. 

KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach 

życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować 

wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające 

do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu 

terytorialnego lub organizację pozarządową. 

Według rejestru prowadzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w 2015 roku na 

terenie województwa podlaskiego funkcjonowało 6 klubów integracji społecznej. Są to:  

 

Tabela 3. Klubu Integracji Społecznej w województwie podlaskim w 2015 r. 

 

Lp. 

Dane podmiotu 

prowadzącego  KIS 

(nazwa, adres, nr tel. 

faks, e-mail) 

Dane Klubu Integracji 

Społecznej 

(nazwa, adres, nr tel. 

faks,  e-mail ) 

Data  

utworzenia 

KIS 

Data 

rozpoczęcia 

działalności 

KIS 

Imię i nazwisko 

osoby 

kierującej KIS 

Data wpisu 

KIS do 

rejestru 

wojewody 

 

1. 

 

Suwalskie 

Stowarzyszenie 

WYBÓR, ul. Szpitalna 

77, 16-400 Suwałki  

tel. 505215315 

 

Klub Integracji 

Społecznej „MASZ 

WYBÓR”, ul. T. 

Kościuszki 71, 16-400 

Suwałki. 

tel. 87/5662444; 

502026099 

e-mail: 

stowarzyszenie.wybor

@wp.pl  

4.01.2010r. 4.01.2010r. Beata  

Andruczyk 

8.06.2012r. 

2.  Stowarzyszenie  

Pomocy Rodzinie 

„DROGA”, ul. 

Proletariacka 21, 15-449 

Białystok.  

DROGA DO PRACY – 

Klub Integracji 

Społecznej, ul. 

Proletariacka 21, 15-

449 Białystok.  

21.03.2011r. 21.03.2011r. Anna 

Tomulewicz 

11.06.2012r. 
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tel. /fax 85/652-59-06 

 

tel/fax  85/652-59-06 

e-

mail:stowdroga@wp.pl 

tomulewicz@op.pl 

3. Polskie Stowarzyszenie 

Doradcze i 

Konsultingowe, ul. 

Rynek Kościuszki 2,  

15-091 Białystok,  

tel./fax 85/ 6526107 

e-mail 

biurozarzadu@polskiest

owarzyszenie.pl  

 

Klub Integracji 

Społecznej w 

Zabłudowie, ul. Rynek 

8, 16-060  Zabłudów.  

tel./fax 85/ 6526107 

e-mail: 

kislapy@polskiestowarz

yszenie.pl 

 

29.02.2012r. 1.03.2012r. Anna Moskwa 20.09.2012r. 

4.  Polskie Stowarzyszenie 

Doradcze i 

Konsultingowe, ul. 

Rynek Kościuszki 2,  

15-091 Białystok. 

tel./fax 85/ 6526107 

e-mail 

biurozarzadu@polskiest

owarzyszenie.pl  

 

Klub Integracji 

Społecznej w Łapach, 

ul. Dolna 4, 18-100 

Łapy.  

tel./fax 85/ 6526107 

e-mail: kiszabludow@ 

polskiestowarzyszenie.p

l 

 

29.02.2012r. 1.03.2012r. Anna  Moskwa 20.09.2012r. 

5. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Łapach, ul. Leśnikowska 

54, 18-100 Łapy.   

e-mail 

mgopslapy@pro.onet.pl 

 

Klub Integracji 

Społecznej 

„Sukces w działaniu”, 

ul. Leśnikowska 54, 18-

100 Łapy  

tel., fax 85 715 25 50 

e-mail:  

mgopslapy@pro.onet.pl 

 

28.10.2012r. 1.01.2013r. Urszula 

Andrejuk 

18.12.2012r. 

6. Agencja Rozwoju 

Regionalnego „Ares” 

S.A. w Suwałkach, ul. 

Noniewicza 42A, 16-

400 Suwałki.  

tel. 87 566 61 06  

fax 87 566 74 97 

e-mail: 

arrares@ares.suwalki.pl 

 

Klub Integracji 

Społecznej Agencji 

Rozwoju Regionalnego 

„Ares” S.A. w 

Suwałkach, ul. 

Noniewicza 42A, 16-

400 Suwałki. 

tel. 87 566 61 06 w. 

117, 118, 120 

fax 87 566 74 97 

e-mail: 

mkis@ares.suwalki.pl 

15.05.2013r. 15.05.2013r. Błażej Krynicki 24.05.2013r. 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arrares@ares.suwalki.pl
mailto:mkis@ares.suwalki.pl
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Mapka 6. Rozmieszczenie klubów integracji społecznej wg powiatów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 KIS „Masz Wybór”  

w Suwałkach                

(Suwalskie Stowarzyszenie 

„Wybór”) 

 KIS w Suwałkach - 

mobilny (Agencja Rozwoju 

Regionalnego „Ares” S.A.  

w Suwałkach)  

 „Droga do Pracy” KIS 

w Białymstoku 

(Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie „DROGA”) 

 KIS w Łapach                  

(Polskie Stowarzyszenie 

Doradcze i Konsultingowe) 

 KIS w Zabłudowie                 

(Polskie Stowarzyszenie 

Doradcze  i Konsultingowe) 

 KIS „Sukces w Działaniu”  

w Łapach (MOPS Łapy) 
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3.3 Podmioty działające w sferze pożytku publicznego 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie 

użyteczna  prowadzona przez organizacje pozarządowe lub szczególne podmioty w sferze 

zadań publicznych. Sfery zadań publicznych dzielą się na następujące kategorie: 

 polityka społeczna i zdrowie, 

 działalność pomocowa, 

 kultura i tożsamość narodowa, 

 edukacja, sport i środowisko , 

 zrównoważony rozwój, 

 tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, 

 gospodarka i rynek pracy, 

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona nie tylko przez organizacje 

pozarządowe, ale także przez podmioty tj.: 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 spółdzielnie socjalne, 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, 

które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Warto zauważyć, iż w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego nie trzeba 

posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Działalność taka może być prowadzona 

jako nieodpłatna lub jako odpłatna. Zarówno działalność nieodpłatną jak i odpłatną należy 

http://rynekpracy.org/x/413658#NGO
http://rynekpracy.org/x/545092#podmioty_uprawn_doprowadz_dzial_poz_publ
http://rynekpracy.org/x/545092#sfery_zadan_publicznych
http://rynekpracy.org/x/545092#sfery_zadan_publicznych
http://rynekpracy.org/x/413658#NGO
http://rynekpracy.org/x/413658#NGO
http://rynekpracy.org/x/413658#ss
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zaliczyć do działalności statutowej, oba rodzaje działalności wynikają z celów statutowych. 

Działalność ta nie jest działalnością gospodarczą. 

 

Organizacje pozarządowe 

 

Organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie 

przepisów ustaw. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub 

fundacje. 

Fundacje są to organizacje mające w założeniu realizowanie celów społecznych lub 

społeczno-gospodarczych (przy założeniu, że cele gospodarcze nie mogą być celami 

zarobkowymi). Ich fundatorami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. W ramach 

aktywności fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji ich celów, 

przy czym wartość środków majątkowych przeznaczonych na ten cel nie może być mniejsza 

niż 1000 złotych. Środki uzyskane z działalności gospodarczej powinny być przeznaczane na 

działalność statutową.  

Stowarzyszeniem jest natomiast dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie ludzi 

w celach niezarobkowych, opierające swoją działalność na pracy społecznej członków. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności będzie 

przeznaczony na cele statutowe, a nie zostanie oddany do podziału między jego członków. 

Organizacja pozarządowa może jednocześnie prowadzić działalność nieodpłatną 

pożytku publicznego, odpłatną pożytku publicznego, pozostałą działalność statutową 

i działalność gospodarczą. Z zastrzeżeniem, że prowadzenie tych działalności wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia różnych form działalności w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich. A także pod warunkiem, że 

działalność odpłatna i gospodarcza nie dotyczą tego samego przedmiotu działalności. 

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona w sferze zadań 

publicznych, za którą nie jest pobierane wynagrodzenie. W praktyce są to działania 

finansowane np. z dotacji, ze składek członkowskich lub z darowizn. Działalnością odpłatną 

pożytku publicznego jest natomiast działalność prowadzona w sferze zadań publicznych, za 
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którą pobierane jest wynagrodzenie lub sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub 

świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, 

w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny. 

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

Z badania ogólnopolskiego „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 

2015” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wynika, że w Polsce 

zarejestrowanych jest 17 tys. fundacji oraz 86 tys. stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczych 

Straży Pożarnych)3. Aktywnych jest około 70 tys. z nich. Najwięcej organizacji 

pozarządowych zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby – to podstawowa dziedzina 

działalności 34% organizacji. Organizacje, których głównym obszarem aktywności jest 

edukacja i wychowanie, stanowią 15% sektora pozarządowego. Organizacje zajmujące się 

kulturą i sztuką to trzecia pod względem liczebności branża sektora – stowarzyszenia 

i fundacje aktywne na tym polu stanowią 13% sektora. Mniej organizacji zajmuje się 

usługami socjalnymi, ochroną zdrowia oraz rozwojem lokalnym – każda z tych dziedzin 

stanowi główne pole działania dla 6–8% organizacji. Działania wyłącznie na poziomie 

najbliższego sąsiedztwa prowadzi 5% organizacji, 32% organizacji jest aktywnych co 

najwyżej na terenie gminy lub powiatu, a 25% – na terenie województwa, 28% działa na 

skalę ogólnopolską, a 10% międzynarodową. 

Według danych Stowarzyszenia Klon/Jawor (dane wg rejestru REGON na dzień 

31.12.2015 r.) w województwie podlaskim funkcjonuje łącznie 3596 organizacji 

pozarządowych. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Stan według REGON na dzień 31.12.2014 roku. 
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Tabela 4. Stan organizacji pozarządowych w województwie podlaskim na dzień 

31.12.2015 r. 

 

Źródło: Stowarzyszenia Klon/Jawor 

 

Lokalne Grupy Działania 

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) jest to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego 

zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji 

(z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru 

wyznaczonego granicą gmin członkowskich. Członkami tych organizacji mogą być m.in. 

przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji 

i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach 

także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze 

Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają 

statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną.  

Na terenie województwa podlaskiego istnieje i aktywnie działa (na dzień 27 kwietnia 

2016 r.) 13 Lokalnych Grup Działania (LGD). Obejmują one swym zasięgiem cały obszar 

województwa. Dysponują funduszami przeznaczonymi na rozwój społeczności lokalnych, 

organizacji, tworzenia i wsparcia przedsiębiorczości. 

Poniższa tabela przedstawia dane Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczące aktualnie działających 

Lokalnych Grup Działania.  

 

 

forma prawna
liczba 

organizacji
w tym OSP

w tym 

uczniowskie 

kluby sportowe

w tym kluby 

sportowe

w tym koła 

gospodyń 

wiejskich

federacja, związek stowarzyszeń 11 1
fundacja 464

jednostka terenowa fundacji nie posiadająca 3
jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca 85 2

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca 75
nieformalna grupa lub inicjatywa 1

stowarzyszenie 2040 648 1 7 7
stowarzyszenie kultury fizycznej 646 305 63

stowarzyszenie ogrodowe 1
stowarzyszenie zwykłe 235 68 1

związek sportowy 35
Razem: 3596 719 306 71 7
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Tabela 5. Lokalne Grupy Działania z terenu województwa podlaskiego na dzień 27 

kwietnia 2016 r. 
 

Lp. Nazwa LGD Adres LGD nr telefonu Obszar objęty LSR 

1 
Stowarzyszenie „Lokalna 

Grupa Działania  - Tygiel 

Doliny Bugu” 

ul. Warszawska 51/7,   

17-312 Drohiczyn                           

Agnieszka Wojtkowska – Prezes 

biuro@tygieldolinybugu.pl  

856557706 

Miasto i Gmina Drohiczyn, Gmina 

Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina 

Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec 

Stacja, Gmina Perlejewo, Gmina Siemiatycze, 

Miasto Siemiatycze, Gmina Huszlew, Gmina 

Ceranów, Miasto i Gmina Łosice, Gmina 

Olszanka, Gmina Platerów, Gmina Korczew, 

Gmina Sarnaki, Gmina Stara Kornica, Gmina 

Jabłonna Lacka, Gmina Repki, Gmina Sabnie, 

Gmina Sterdyń, Gmina Sokołów Podlaski, 

Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina 

Przesmyki, Gmina Paprotnia 

2 
Lokalna Grupa Działania 

- Puszcza Knyszyńska 

ul. Piłsudskiego 17,  

16-030 Supraśl  Adam Kamiński 

- Prezes   
lgd@puszczaknyszynska.org    

857108850 

Gmina Czarna Białostocka, Gmina  

Dobrzyniewo Duże, Gmina Gródek, Gmina 

Jasionówka, Gmina Juchnowiec Kościelny, 

Gmina  Knyszyn, Gmina Michałowo, Gmina 

Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów 

3 
Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Brama 

na Podlasie” 

ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie          Katarzyna 

Śniecińska – Prezes 

biuro@bramanapodlasie.pl  

86 275 25 92 

wewn. 38 

Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina 

Ciechanowiec, Gmina Czyżew, Gmina 

Klukowo, Gmina  Kołaki Kościelne, Gmina 

Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, 

Gmina Rudka, Gmina Rutki, Gmina 

Szepietowo, Gmina  Szumowo, Gmina 

Wysokie Mazowieckie, Miasto Wysokie 

Mazowieckie, Gmina Zambrów, Miasto 

Zambrów 

4 
Lokalna Grupa Działania 

„Puszcza Białowieska” 

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka    

Eugeniusz Kowalski - Prezes  

biuro@lgd-puszcza-

bialowieska.pl  

856825026 

Gmina Białowieża, Gmina Bielsk Podlaski, 

Gmina Boćki, Gmina Czeremcha, Gmina 

Czyże, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina 

Hajnówka, Miasto Hajnówka, Gmina 

Kleszczele, Gmina Narew, Gmina Narewka, 

Gmina Orla 

5 
Lokalna Grupa Działania  

Biebrzański Dar Natury 

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo                     

Stanisław Szleter – Prezes 

lgd.biebrza@op.pl  

862738044 

Gmina Bargłów Kościelny, Miasto Grajewo, 

Gmina Grajewo, Gmina  Jedwabne, Gmina  

Przytuły, Gmina Rajgród, Gmina Radziłów, 

Gmina Szczuczyn, Gmina Wąsosz  

6 

Stowarzyszenie 

N.A.R.E.W. – 

Narwiańska Akcja 

Rozwoju Ekonomicznego 

Wsi 

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń 

Kościelna                         Urszula 

Jabłońska – Prezes 

biuro@stowarzyszenie 

narew.org.pl 

856505104 

Gmina Choroszcz, Gmina Kobylin Borzymy, 

Gmina  Krypno, Gmina Łapy, Gmina 

Poświętne, Gmina Sokoły, Gmina Suraż, 

Gmina Turośń Kościelna, Gmina Tykocin, 

Gmina Wyszki, Gmina Zawady 

7 
Stowarzyszenie 

„Sąsiedzi” 

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-

400 Łomża,  Jolanta Dobrzycka – 

Prezes 

lgdsasiedzi@gmail.com  

864735335 
Gmina Łomża, Gmina  Miastkowo, Gmina 

Piątnica, Gmina Śniadowo, Gmina Wizna 

8 
Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Szlak 

Tatarski 

ul. Grodzieńska 1, 16-100 

Sokółka,                              Piotr 

Bujwicki – Prezes 

szlaktatarski@gmail.com  
857115050 

Gmina Krynki, Gmina Kuźnica, Gmina Sidra, 

Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo 

9 
Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Kraina 

Mlekiem Płynąca” 

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock,   

Elżbieta Parzych – Prezes 

biuro@krainamlekiemplynaca.pl  

862791910 

Gmina Grabowo, Gmina Kolno, Miasto 

Kolno, Gmina Mały Płock, Gmina Nowogród, 

Gmina Stawiski, Gmina Turośl, Gmina 

Zbójna 

mailto:biuro@tygieldolinybugu.pl
mailto:lgd@puszczaknyszynska.org
mailto:biuro@bramanapodlasie.pl
mailto:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
mailto:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
mailto:lgd.biebrza@op.pl
mailto:lgdsasiedzi@gmail.com
mailto:szlaktatarski@gmail.com
mailto:biuro@krainamlekiemplynaca.pl
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10 
Lokalna Grupa Działania 

– Fundusz Biebrzański 

ul. Plac Kościuszki 21,    16-150 

Suchowola      Michał Matyskiel – 

Prezes 

sekretariat@biebrza-leader.pl  

857128307 

Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina 

Goniądz, Gmina Janów, Gmina Jaświły, 

Gmina Korycin, Gmina Lipsk, Gmina Mońki, 

Gmina Nowy Dwór, Gmina Suchowola, 

Gmina Sztabin, Gmina Trzcianne 

11 
Stowarzyszenie 

„Suwalsko-Sejneńska” 

Lokalna Grupa Działania  

ul. Kościuszki 71,  

16-400 Suwałki 

prezes Jarosław Rżany 

s-s.lgd@o2.pl  

791357688 

Gmina Bakałarzewo, Gmina  Filipów, Gmina  

Jeleniewo, Gmina  Przerośl, Gmina Raczki, 

Gmina Suwałki, Gmina Szypliszki, Gmina 

Wiżajny, Gmina Giby, Gmina Krasnopol, 

Gmina Puńsk, Gmina Sejny, miasto Sejny, 

Gmina Nowinka, Gmina Rutka-Tartak 

12 
Stowarzyszenie „Lokalna 

Grupa Działania - Kanał 

Augustowski” 

ul. Wojska Polskiego 51,16-300 

Augustów prezes Elżbieta 

Pszczoła 

lgd@lgd-rospuda.pl  

87 643 30 56 

w.29 

Gmina Augustów, Miasto Augustów, Gmina 

Płaska 

13 

Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka 

„Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” 

Ul. Wesoła 22 

16-400 Suwałki 

Prezes Cezary Cieślukowski 

biuro@lgr-pojezierze.eu  

87565 53 89 

Filipów gm. w.,  Przerośl gm. w., Raczki gm. 

w., Suwałki gm. w.,  Szypliszki gm. w., 

Wiżajny gm. w., Rutka Tartak gm. w., 

Bakałarzewo gm. w., m. Sejny, Giby gm. w., 

Krasnopol gm. w., Puńsk gm. w., Sejny gm. 

w., m. Augustów, Augustów gm. w., Bargłów 

Kościelny gm. w., Nowinka gm. w., Płaska 

gm. w., Rajgród gm. m-w, Jeleniewo gm. w. 

 

Źródło: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego 

 

 

 

3.4 Podmioty sfery gospodarczej 

 

Podmioty sfery gospodarczej tworzone są w związku z realizacją celu społecznego, 

bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 

komercyjnej. Są to podmioty, które nie spełniają wszystkich cech i warunków dotyczących 

działalności przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na trzy podgrupy: 

 organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której 

zyski  wspierają realizację celów statutowych, 

 zakłady aktywności zawodowej, 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, 

 pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym. 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym zaprezentowano dane na temat 

spółdzielczości w województwie podlaskim. Z danych Krajowej Rady Spółdzielczej wynika, 

że w województwie podlaskim funkcjonuje łącznie 374 podmiotów o charakterze 

spółdzielczym. 

mailto:sekretariat@biebrza-leader.pl
mailto:s-s.lgd@o2.pl
mailto:lgd@lgd-rospuda.pl
mailto:biuro@lgr-pojezierze.eu
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Tabela 6. Branże spółdzielcze w województwie podlaskim w 2016 r. 
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Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” 40 8 1 5 54 

Spółdzielnie Mleczarskie 11 0 0 1 12 

Spółdzielnie Ogrodniczo-Pszczelarskie 0 0 0 0 0 

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 16 5 0 6 27 

Spółdzielnie Kółek Rolniczych 17 9 0 6 32 

Banki Spółdzielcze 31 0 0 0 31 

PSS „Społem” 10 1 0 1 12 

Spółdzielnie Mieszkaniowe 85 8 1 5 99 

Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie 

Budowlane 
17 5 3 7 32 

Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych 8 0 0 0 8 

Spółdzielnie „Cepelia” 1 0 0 0 1 

Spółdzielnie Rzemieślnicze 2 1 0 3 6 

Spółdzielnie Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowe 
0 0 0 0 0 

Spółdzielnie Grupy Producentów Rolnych 12 2 1 0 15 

Razem 291 41 8 34 374 
 

Źródło: Krajowa Rada Spółdzielcza  

 

 

Spółdzielnie Pracy 

Spółdzielnie pracy są dobrowolnymi zrzeszeniami nieograniczonej liczby osób 

i o zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólne 

przedsiębiorstwo w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia może także prowadzić 

działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska, 

w którym żyją. Takie spółdzielnie mają prawo do korzystania z pomocy organów władzy 

państwowej oraz administracji rządowej i samorządowej, jak też ze zwolnień i ulg 

w świadczeniach publicznoprawnych.  
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Dane liczbowe wskazują na fakt, iż w Polsce aktualnie istnieje ponad 700 spółdzielni 

pracy. Zakres ich działalności obejmuje pełen zakres produkcji i usług na terenie całego kraju. 

Poza takimi branżami, które są już pewną tradycją w spółdzielczości pracy, jak: spożywcza, 

odzieżowa, tekstylna, obuwnicza, galanteryjna, gastronomiczna, dynamicznie rozwijają się 

inne. Są to przede wszystkim spółdzielnie lekarskie, farmaceutyczne czy kosmetyczne. Na 

uwagę zasługuje także fakt tworzenia i działania spółdzielni zabawkarskich, oświatowych 

i edukacyjnych, turystycznych czy dziennikarskich. W społeczeństwie informacyjnym 

szczególnej roli nabiera fakt tworzenia w formie spółdzielni rozgłośni radiowych, stacji 

telewizyjnych, redakcji prasowych czy portali internetowych.  

Według danych Krajowej Rady Spółdzielczej w województwie podlaskim funkcjonuje 

17 spółdzielni pracy.  

 

Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych 

Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych posiadają status Zakładu Pracy Chronionej. 

Jest ich w kraju 350. Spółdzielczość inwalidów to przede wszystkim sklepy, zakłady 

produkcyjne, usługowe - świadczące także usługi dozoru mienia czy sprzątania. 

W spółdzielniach inwalidzkich zatrudnionych jest ogółem około 27000 osób. Około 82% tej 

liczby to zatrudnieni inwalidzi z różnym stopniem niepełnosprawności. Spółdzielnie 

inwalidów i spółdzielnie niewidomych dużą wagę przykładają do działań związanych 

z rehabilitacją zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Co druga z nich prowadzi zakładowy 

ośrodek zdrowia i rehabilitacji. Znaczna część osób niepełnosprawnych zatrudnionych 

w spółdzielni uczestniczy w turnusach rehabilitacyjnym. Indywidualnym programem 

rehabilitacji objętych jest prawie 28 % osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Działalność tę finansowo zasila zakładowy fundusz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. System dofinansowania pozwala zakładom kompensować podwyższone 

koszty zatrudnienia niepełnosprawnych, co pozwala oferować produkty i usługi najwyższej 

jakości i w ten sposób umożliwia skuteczne konkurowanie na wolnym rynku.  

Z informacji uzyskanych od Krajowej Rady Spółdzielczej na terenie województwa 

podlaskiego funkcjonuje 8 Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych. Są to:  

 Spółdzielnia Inwalidów Spinwar z Białegostoku,  

 Spółdzielnia SNB Białystok,  

 Spółdzielnia Inwalidów Spins ze Szczuczyna,  
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 Spółdzielnia Inwalidów Przyszłość z Bielska Podlaskiego,  

 Medbial Spółdzielnia Inwalidów z Białegostoku,  

 Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Podlasie z Białegostoku, 

 Podlaska Spółdzielnia Pracy Jubilat z Białegostoku 

 Spółdzielnia Inwalidów Głuchych im. J. Rogowskiego Signa w Choroszczy-

Nowosiółkach. 

 

Zakłady Pracy Chronionej 

Zakład pracy chronionej jest przedsiębiorstwem przystosowanym do zatrudniania osób 

z wyższymi stopniami niepełnosprawności. Do głównych celów jego funkcjonowania należy 

nie tylko wypracowanie zysku, jak w każdej firmie, ale także aktywizacja zawodowa osób, 

które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy. Decyzję w sprawie nadania statusu 

zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. By otrzymać taki status przedsiębiorstwo musi: 

 prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy; 

 zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty; 

 przez co najmniej 6 miesięcy osiągać następujące wskaźniki zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych: co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych, 

stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo co 

najmniej 30% pracowników stanowią osoby niewidome, psychicznie chore lub 

upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności; 

 posiadać obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom oraz zasadom 

bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniające wymagania dostępności do nich 

i uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 

pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych; 

 zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi 

rehabilitacyjne. 

Dodatkowo ZPChr tworzy (głównie ze zwolnień z podatków i opłat) Zakładowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Środki z tego funduszu 
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przeznaczane są przede wszystkim na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą 

pracowników.  

Statystyki wykazują, iż z roku na rok spada liczba zakładów pracy chronionej 

w województwie podlaskim. Z Ewidencji Zakładów Pracy Chronionej Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wynika, że w 2015 r. na terenie województwa podlaskiego działało aktywnie 

17 Zakładów Pracy Chronionej, o 5 mniej niż w roku poprzednim i o 10 mniej niż w roku 

2010. Przyczyną spadającej liczby zakładów pracy chronionej jest ograniczanie uprawnień 

przysługujących im z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.  

 

Tabela 7.  Zakłady Pracy Chronionej w województwie podlaskim 2015 r. 

Lp. Nazwa i adres  

1. 
Podlaska Spółdzielnia Pracy „Jubilat” 

ul. Krakowska 5 

15-875 Białystok 

2. 
„MedBial” Spółdzielnia Inwalidów 

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6  

15-111 Białystok 

3. 
Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość” 

ul. Dąbrowskiego 3 

17-100 Bielsk Podlaski 

4. 
Spółdzielnia Inwalidów Głuchych im. J. Rogowskiego „Signa” 

ul. Warszawska 52 

16-070 Choroszcz 

5. 
Spółdzielnia SNB 

15-025 Białystok 

ul. Kraszewskiego 26/2 

6. 
Spółdzielnia Inwalidów „Spins” 

ul. Kilińskiego 19A 

19-230 Szczuczyn 

7. 
Spółdzielnia Inwalidów „Spinwar” 

ul. Chmielna 21 

15-471 Białystok 

8. 
Polska Grupa Farmaceutyczna Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 151A 

18-400 Łomża 

9. 
„Dikpak” Spółka Jawna ,Dołęgowski, Ignaciuk, Kasjański 

ul. Usługowa 13 

15-530 Białystok – Zaścianki 

10. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. Lamin, Spółka Jawna Piotr Daniluk Wiktor 

Kiersnowski 

Szosa Baranowicka 72D 

15-522 Białystok-Zaścianki 
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11. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Okruszek” E. Gadomska 

Sp. j. 

ul. Przykoszarowa 16 

18-400 Łomża 

12. 
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży 

ul. Sikorskiego 222 

18-401 Łomża 

13. 
„Hetman” K.Korzep, W. Korzep  Zakład Pracy Chronionej S. J. 

ul. Kolejowa 7 

18-500 Kolno 

14. 
„JARD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Jarosław Dziemian 

Al. Jana Pawła II 54 

15-703 Białystok 

15. 
Biuro Ochrony Posejdon 

ul. Handlowa 7 p. 114 

15-399 Białystok 

16. 
 „STEKOP-OCHRONA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

kol. Porosły 52 

16-070 Choroszcz 

17. 
JARHEAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Warszawska 43 lok. 3 

15-062 Białystok 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 
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Wnioski i rekomendacje 

 

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność 

ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 

społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.  

W związku z potrzebą monitorowania „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2015 pojawiła się  

konieczność dokonania analizy obecnej sytuacji sektora ekonomii społecznej 

w województwie podlaskim oraz wyznaczenia na jej podstawie rekomendacji.  W odpowiedzi 

na te potrzeby, powstało niniejsze opracowanie, które zawiera prezentację najważniejszych 

danych i informacji dotyczących szerokiego spectrum problematyki przedsiębiorczości 

społecznej w regionie.  

Na podstawie zebranych danych opracowano następujące wnioski: 

 

Mała w porównaniu do innych województw liczba aktywnych podmiotów ekonomii 

społecznej oraz nierównomierny ich rozwój w województwie podlaskim  

 

 Podmioty ekonomii społecznej odgrywają ważną rolę w systemie zabezpieczenia 

społecznego, rynku pracy i przeciwdziałania ubóstwu. Są one istotnym uzupełnieniem 

działalności ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

lub powiatowych urzędów pracy, które nie mają zwykle zasobów i ograniczone kompetencje 

do długotrwałej, zindywidualizowanej pracy z osobami w najtrudniejszej sytuacji.  

 Dane zebrane celem monitoringu wskazują na fakt, iż ekonomia społeczna 

w województwie podlaskim na tle innych województw rozwija się dość mało dynamicznie. 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej wciąż jest zbyt niska w stosunku do potrzeb. 

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Wśród nich najczęściej wymienia się: skomplikowane 

procedury prawne dotyczące zakładania podmiotów czy też zatrudniania osób wykluczonych, 

brak stabilności finansowej podmiotów, co wpływa na ich likwidacje lub zawieszanie 

działalności, trudności w zdobywaniu funduszy lub zasobów materialnych potrzebnych do 

prowadzenia działalności, niski poziom wiedzy mieszkańców powiatu na temat założeń 

ekonomii społecznej itp.  
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Wskaźnikiem, który potwierdza niniejszy wniosek jest liczba spółdzielni socjalnych.                        

Z danych zaprezentowanych na poniższym obrazie graficznym wynika, że województwo 

podlaskie zajmuje przedostatnie miejsce pod względem liczby tych podmiotów. 

 

Wykres 1. Liczba spółdzielni socjalnych z podziałem na województwa                                      

(na dzień 5 maja 2015 r.) 

 

Źródło: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych  

* dane dotyczą liczby spółdzielni  socjalnych według rejestracji w KRS, co oznacza, iż wliczone są 

również spółdzielnie będące w stanie likwidacji (w województwie podlaskim łącznie 48) . 

W przedmiotowym raporcie wskazywana jest liczba 37 (wykluczono spółdzielnie, które zaprzestały 

działalności lub z którymi nie można nawiązać kontaktu.  

 

 Z informacji ROPS w Białymstoku, zebranych po telefonicznej weryfikacji wynika, iż 

czynną działalność w województwie podlaskim w 2015 roku prowadziło 37 spółdzielni 

socjalnych. Oznacza to, iż liczba ta zmalała w skali roku o 3 spółdzielnie. Warto zauważyć, iż 
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2 spółdzielnie w 2015 r. ogłosiły stan likwidacji (nie wliczano ich do liczby spółdzielni 37). 

Ponadto zanotowano, iż w roku 2015 powstała tylko jedna nowa spółdzielnia. 

 Z informacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku  wynika, że 

w spółdzielniach socjalnych z terenu województwa podlaskiego w 2014 zatrudnione były  

234 osoby. Liczba ta w 2015 r. spadła do 205, co spowodowane było likwidacją lub 

zawieszeniem działalności kilku podmiotów.  

 Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia wdrażanego   

przez  podmioty gospodarcze jest właściwe określenie profilu planowanej działalności. 

Z przeprowadzonego  monitoringu wynika, że spółdzielnie socjalne z terenu województwa 

podlaskiego  zajmują  się  przede  wszystkim  świadczeniem  usług. Tylko nieliczne 

w  zakresie  swojej  aktywności  prowadzą działalność  produkcyjną. 

 Największa liczba spółdzielni socjalnych z terenu województwa prowadzi działalność 

o charakterze gastronomicznym (np. naleśnikarnia, catering dietetyczny przygotowanie 

i obsługa przyjęć okolicznościowych itp.). Dominującym obszarem działalności spółdzielni  

socjalnych są również usługi z zakresu budownictwa. Kolejnym najczęstszym polem 

działalność spółdzielni socjalnych są usługi porządkowe i opiekuńcze. W świetle zebranych 

danych spółdzielnie socjalne z województwa podlaskiego zajmują się ponadto działaniami 

obejmującymi następujący zakres: usługi rekreacyjne, turystyczne, szkoleniowe; krawiectwo, 

produkcja i sprzedaż wyrobów tekstylnych; handel przyprawami; usługi w zakresie 

telefonicznej obsługi klienta bankomaty, płatność elektroniczna, przewóz rzeczy, transport 

i logistyka; usługi z obszaru napraw pojazdów mechanicznych; serwis komputerowy, studio 

reklamy, zajmujące się wizualizacją, grafiką i projektowaniem reklam multimedialnych 

promocja, strony internetowe, fotografia; sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, przetwórstwo 

folii; sport, turystyka, szkółka pływacka, letnie i zimowe obozy; jachty, rejsy, druk, naprawy; 

wynajem mieszkań; roboty drzewne; marketing i informatyka; prowadzenie ośrodka dla 

bezdomnych, klubu dziecięcego, opieka dzienna nad dzieckiem, żłobek; cięcie, formowanie 

i wykańczanie kamienia itp. 

 Warto zauważyć, iż znaczna część spółdzielni socjalnych z terenu województwa 

podlaskiego ma charakter wielobranżowy. Profil działań podejmowanych przez spółdzielców 

w znacznym stopniu zależy od możliwości finansowych oraz potrzeb i umiejętności 

pracowników.   
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Niewielka liczba podmiotów reintegracyjnych (WTZ, CIS, KIS, ZAZ) 

 

Reasumując informacje zebrane w drodze prowadzonego Monitoringu należy 

podkreślić, że sytuacja podmiotów reintegracyjnych na terenie województwa podlaskiego nie 

ulega większym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. W przypadku warsztatów terapii 

zajęciowej oraz klubów integracji społecznej nie zanotowano żadnych zmian. W 2015 r. 

powstał jeden nowy ZAZ pn. Zakład Aktywności Zawodowej „My Dla Innych”                               

w Białymstoku.  

Wykres 2. Liczba podmiotów reintegracji społecznej w województwie podlaskim 

w latach 2013-2015 

 

 
Źródło: opracowanie własne   

 

* dane liczbowe wskazują na fakt, iż w 2013 r. zarejestrowanych było 12 CIS-ów, jednak  działalność 

prowadziło tylko 6 

 

W przypadku Centrów Integracji Społecznej w 2015 r. w porównaniu do roku 

poprzedniego zanotowano spadek o 2 placówki, z powodu zawieszenia działalności przez: 

CIS w Bielsku Podlaskim prowadzony przez Fundację Edukacji i Twórczości oraz CIS 

w Krasnopolu prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol 

Charyzma. 
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 W poniższych zestawieniach posłużono się danymi pochodzącymi ze sprawozdań 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, gdyż liczby te są porównywalne ze względu na źródło 

pozyskania danych w kolejnych latach. Dane liczbowe informują, że w przypadku centrum 

integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej nastąpił znaczny spadek ogółu osób 

zatrudnionych. W przypadku pracowników warsztatów terapii zajęciowych zatrudnienie 

wzrosło o kilka osób, zaś w przypadku zakładów aktywności zawodowej aż o 7 osób. 

Wzrost ten wynika z powstania nowej placówki ZAZ.  

 

Tabela 8. Liczba osób zatrudnionych ogółem w podmiotach reintegracji społecznej                    

z terenu województwa podlaskiego w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

WTZ 318 314 317 

CIS 96 72 44 

KIS 35 21 5 

ZAZ 15 15 22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  

Z poniższego zestawienia wynika, że w przypadku WTZ, CIS i ZAZ w roku 2015 nastąpił 

wzrost uczestników biorących udział w zajęciach.  

 

Tabela 9. Liczba uczestników zajęć w podmiotach reintegracji społecznej z terenu 

województwa podlaskiego w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

WTZ 832 852 885 

CIS 198 208 238 

KIS 454 250 108 

ZAZ 48 53 79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  

 

W odniesieniu do uczestników KIS zanotowano ponad dwukrotny spadek, przy 

utrzymującej się  stałej liczbie placówek - 6. 
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Niski poziom wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego o ekonomii społecznej oraz 

słaba rozpoznawalność produktów wytwarzanych przez pracowników PES 

 

 Ekonomia społeczna wciąż jest nowym zjawiskiem w życiu społecznym 

i gospodarczym nie tylko mieszkańców województwa podlaskiego ale również całego kraju. 

Pojęcie to jest słabo zakorzenione w świadomości społecznej, co świadczy o tym, że 

ekonomia społeczna jest słabo znana przeciętnemu obywatelowi.   

 

 

Zbyt niskie zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w rozwój sektora ekonomii 

społecznej 

 

 Efektywny rozwój sektora ekonomii społecznej uzależniony jest w znacznym stopniu 

od wzajemnych relacji podmiotów ekonomii społecznej z samorządem gminnym 

i powiatowym. Powszechnie jednak wiadomo, iż zaangażowanie jednostek samorządu 

terytorialnego w rozwój przedmiotowego sektora jest na niskim poziomie. Działania 

podejmowane ze strony samorządu lokalnego, zwłaszcza instytucji pomocy społecznej na 

rzez aktywizacji społeczno-zawodowej nie przynoszą pożądanych rezultatów. Ponadto należy 

zauważyć, iż niski jest poziom wiedzy pracowników instytucji publicznych o specyfice 

działań podmiotów ekonomii społecznej oraz słabe wykorzystanie możliwości tzw. klauzul 

społecznych i zamówień publicznych.  

 

Niestabilność finansowa podmiotów ekonomii społecznej  

 

 Z monitoringu wynika, że znaczna część podmiotów ekonomii społecznej z terenu 

województwa podlaskiego posiada problemy finansowe. PES często uzależnione są od źródeł  

zewnętrznego finansowania, w szczególności środków publicznych z różnych poziomów: 

unijnych, rządowych i samorządowych. Sytuacja podmiotów ekonomii społecznej często 

zależna jest od dotacji oraz innych rodzajów wsparcia ich działalności. W wyniku utraty 

zewnętrznych źródeł dochodu ich sytuacja staje się niestabilna, co zagraża ich dalszemu 

funkcjonowaniu, a w efekcie powoduje likwidację lub zawieszenie działalności.   
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W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obszaru ekonomii społecznej 

w województwie podlaskim rekomenduje się następujące kierunki działań: 

 Podnoszenie wiedzy na temat roli ekonomii społecznej oraz upowszechnianie jej 

na różnych płaszczyznach, 

 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii 

społecznej, samorządami terytorialnymi, biznesem itp.  

 Tworzenie regionalnych sieci współpracy np. OWES i PES, 

 Zwiększanie widoczności podmiotów ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym, poprzez np. organizacje Targów Ekonomii Społecznej czy 

nadawanie PES Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”, 

 Zwiększanie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku, 

 Pobudzenie rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim, 

w szczególności poprzez powstawanie nowych miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach społecznych, 

 Wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzrost 

kompetencji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów 

o charakterze reintegracyjnym, 

 Realizacja działań edukacyjnych podnoszących kwalifikacje kadry 

specjalizującej się w ekonomii społecznej, 

 Prowadzenie systematycznych, pełnych badań/analiz w obszarze ekonomii 

społecznej oraz baz danych o infrastrukturze podmiotów i przedsiębiorstw 

ekonomii społecznej, 

 Promowanie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, promocja 

produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne, 

 Inicjowanie stosowania klauzul społecznych oraz publicznych zadań zleconych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, 

 Świadczenie specjalistycznego doradztwa z zakresu zamówień publicznych oraz 

w obszarze opracowywania i aktualizacji dokumentów strategicznych.   

 

 



 

76 
 

 

Spis mapek 

 

Mapa 1. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim                

działające w 2015 r. .................................................................................................................... 8 

Mapka 2. Promocja i edukacja ekonomii społecznej ............................................................... 16 

Mapka 3. Liczba podmiotów ekonomii społecznej powstałych w 2015 .................................. 17 

Mapka 4. Zakłady Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim w 2015 .................. 31 

Mapka 5. Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim działające w 2015 r. ..... 48 

Mapka 6. Rozmieszczenie klubów integracji społecznej wg powiatów .................................. 57 

 

 

Spis tabel 

 

Tabela 1. Spółdzielnie socjalne w województwie podlaskim w 2015 r. .................................. 26 

Tabela 2. Wykaz jednostek organizacyjnych (działających i zawieszonych w 2015 r.), którym 

Wojewoda Podlaski nadał status Centrum Integracji Społecznej ............................................ 53 

Tabela 3. Klubu Integracji Społecznej w województwie podlaskim w 2015 r. ....................... 55 

Tabela 4. Stan organizacji pozarządowych w województwie podlaskim na dzień 31.12.2015 r.

 .................................................................................................................................................. 61 

Tabela 5. Lokalne Grupy Działania z terenu województwa podlaskiego na dzień 27 kwietnia 

2016 r. ....................................................................................................................................... 62 

Tabela 6. Branże spółdzielcze w województwie podlaskim w 2016 r. .................................... 64 

Tabela 7.  Zakłady Pracy Chronionej w województwie podlaskim 2015 r. ............................. 67 

Tabela 8. Liczba osób zatrudnionych ogółem w podmiotach reintegracji społecznej                    

z terenu województwa podlaskiego w latach 2013-2015 ......................................................... 73 

Tabela 9. Liczba uczestników zajęć w podmiotach reintegracji społecznej z terenu 

województwa podlaskiego w latach 2013-2015 ....................................................................... 73 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Spis wykresów 

 

Wykres 1. Liczba spółdzielni socjalnych z podziałem na województwa (na dzień 5 maja                

2015 r.) ..................................................................................................................................... 70 

Wykres 2. Liczba podmiotów reintegracji społecznej w województwie podlaskim w latach 

2013-2015 ................................................................................................................................. 72



 

 

 

Kwestionariusz do ankiety 
 

Cel główny 

Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. 

Cel szczegółowy Główne wskaźniki 
Wartość wskaźnika 

w 2015 

Uwagi/źródło  

finansowania 

I. Promocja i edukacja ekonomii społecznej 

Jakie działania promocyjne i edukacyjne z obszaru ekonomii społecznej w 2015 r. podejmowała Państwa jednostka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Priorytet I,  

Cel 1. Upowszechnianie wiedzy i informacji o 

ekonomii społecznej oraz dobrych praktyk 

Liczba wysłanych Newsletterów   
 

 

Liczba spotkań, konferencji i innych wydarzeń informacyjno– 

edukacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu i 

otoczenia ekonomii społecznej 

  

Liczba uczestników tych wydarzeń   
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Priorytet I,  

Cel 2. Budowanie więzi podmiotów ES z 

samorządami terytorialnymi 

Liczba podlaskich samorządów terytorialnych, których 

przedstawiciele objęci zostali działaniami z obszaru ekonomii 

społecznej 

  

Priorytet I,  

Cel 3. Zwiększenie świadomości organizacji 

pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej 

Liczba organizacji pozarządowych, których przedstawiciele 

objęci zostali działaniami z obszaru ekonomii społecznej 

  

Liczba organizacji pozarządowych, które  na skutek wsparcia 

OWES rozpoczęły działalność gospodarczą 
 

Uwaga. Nie wpisywać tu podmiotów ES, które są wymienione 

w Priorytecie II. Cel 3. 

  

Priorytet I,  

Cel 4. Budowanie więzi  pomiędzy ekonomią 

społeczną a biznesem 

Liczba przedsiębiorstw, których przedstawiciele objęci zostali 

działaniami z obszaru ekonomii społecznej 

  

II. Rozwój działających przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej oraz  tworzenie nowych 

Jakie działania rozwijające działalność przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej w 2015 r. podejmowała Państwa jednostka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Priorytet II, 

Cel 1. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw 

społecznych 

Liczba przedsiębiorstw społecznych, w tym 

nowoutworzonych, których przedstawiciele objęci zostali 

działaniami z obszaru ekonomii społecznej 

 
W tym (wymienić jakie to przedsiębiorstwa i ile): 
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………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

Priorytet II,  

Cel 2. Usamodzielnienie się przedsiębiorstw 

społecznych i podniesienie jakości działań 

Liczba podmiotów udzielających pożyczek i/lub poręczeń dla 

PES 

 
Jakie to podmioty? 

…………………………….. 

…………………………….. 

  

Priorytet II,  

Cel 3. Wzmocnienie istniejących i tworzenie 

nowych podmiotów ekonomii społecznej 

Liczba nowoutworzonych (2015r.) podmiotów ekonomii 

społecznej 
W tym (wymienić jakie to przedsiębiorstwa i ile oraz stan 

zatrudnienia): 

  

Centra Integracji Społecznej   

Kluby Integracji Społecznej   

Spółdzielnie socjalne   

Warsztaty Terapii Zajęciowych   

Zakłady Aktywności Zawodowej   
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Organizacje pozarządowe   

Inne, jakie? 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii społecznej 

Jakie działania w obszarze współpracy instytucjonalnej w 2015 r. podejmowała Państwa jednostka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Priorytet III,  

Cel 1. Wykorzystanie istniejących i pozyskanie 

nowych źródeł finansowania rozwoju ekonomii 

społecznej 

Liczba pozyskanych nowych źródeł finansowania przez 

podmioty ES 

 
Jakie to źródła? 

…………………………. 

…………………………. 
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Priorytet III,  

Cel 2. Rozwój stabilnych Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES) 

Liczba wdrożonych certyfikacji i standaryzacji OWES 

 
  

Priorytet III,  

Cel 3. Przystępne i przejrzyste akty prawne 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw 

społecznych i otoczenia ekonomii społecznej w regionie, 

które otrzymały informacje dotyczące regulacji prawnych i 

ich zmian 

  

 


