
 

 

 www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

          
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                                    

w Białymstoku 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring  

„Wieloletniego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w województwie 

podlaskim na lata 2013 – 2020”  

za rok 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Białystok 2018 

 



 

2 
 
 

www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW: 
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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 obecnie obowiązujący na terenie 

województwa podlaskiego, który wyznacza podstawowe kierunki działań w regionie 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. Obecnie, w związku z dezaktualizacją informacji zawartych w Wojewódzkim jak 

również Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej podejmowane są działania 

związane z aktualizacją niniejszych dokumentów.  

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie „Wieloletniego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020” (WPRES) jest 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Jednym z zadań ROPS jest 

monitorowanie zapisów Programu. Monitoring to stały i systematyczny proces zbierania 

i analizowania danych, który pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji założeń. Celem 

monitoringu jest gromadzenie informacji pozwalających na dokonanie oceny stanu realizacji 

Programu, stanu ekonomii społecznej w regionie, a także weryfikację założonych kierunków 

działań. Regularny monitoring pozwala obserwować kształtujące się aktualnie postępy 

w realizacji Programu oraz ukazuje czy zakładane rezultaty są osiągane zgodnie 

z wcześniejszymi założeniami. 

Niniejszy raport dotyczy rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim 

w roku 2017. Dokument składa się z trzech rozdziałów. W pierwszej części przedstawione 

zostały założenia metodologiczne. W drugim rozdziale opisano działania realizowane na 

terenie województwa podlaskiego w 2017 r. przez kluczowe instytucje realizujące zadania 

w obszarze ekonomii społecznej tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Podlaski 

Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku oraz samorządy gminne i powiatowe. Trzecia część opisu poświęcona jest 

analizie stanu ekonomii społecznej w regionie. Informacje te dotyczą zasobów 
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instytucjonalnych województwa w obszarze ekonomii społecznej, aktywności tych 

przedsiębiorstw oraz ich działalności społecznej. Raport zakończony jest wnioskami 

z zabranych informacji oraz rekomendacjami tj. wskazówkami dotyczącymi kwestii w jakim 

kierunku powinna rozwijać się ekonomia społeczna w regionie. 
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Rozdział 1.  

Założenia metodologiczne monitoringu WPRES za rok 2017 

 

 Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017 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  

raportów badawczych oraz innych dostępnych opracowań. 

Dane na temat stanu ekonomii społecznej pozyskano z: 

• Danych dostępnych na stronach internetowych podmiotów zaangażowanych w realizację 

działań WPRES, 

• Danych instytucji publicznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, 

• Krajowej Rady Spółdzielczej, 

• Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych,  

• Baz danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

• Stowarzyszenia Klon/Jawor, 

• Danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,  

• Rejestrów Wojewody, 

• Danych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

• Raportów badawczych tj.: 

▪ Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim, 

▪ Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu 

województwa podlaskiego, 

▪ Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego, 

▪ Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na 

terenie województwa podlaskiego, 

▪ Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.  

Celem pozyskania danych dotyczących działań realizowanych w obszarze ekonomii 

społecznej w 2017 r. na terenie województwa podlaskiego przeprowadzono również dodatkowe 

badanie ankietowe. Narzędziem zastosowanym w badaniu był kwestionariusz ankiety 

opracowany na potrzeby monitoringu WPRES. Został on skonstruowany adekwatnie do 
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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 z 3 subregionów: białostockiego, 

suwalskiego i łomżyńskiego.  

Monitoringiem został objęty również Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Białymstoku, który bezpośrednio realizuje zadania Samorządu Województwa Podlaskiego 

związane z koordynacją i monitorowaniem rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

Dane z badania ankietowego uzupełnione zostały wywiadami telefonicznymi 

z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej np. spółdzielni socjalnych czy centrów 

integracji społecznej oraz danymi ze sprawozdań CIS i KIS.   
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Rozdział 2. Realizacja Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 - główne działania 

 

2.1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  

 

 Jednym z zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest 

realizacja zadań z obszaru ekonomii społecznej. Od 2016 r. ROPS realizuje Projekt 

pozakonkursowy pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej 

w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską 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.  

W ramach Projektu realizowane były cztery zadania:  

 Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – 

sieciowania PES i OWES, 

 Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych 

instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej, 

 Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – 

zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie, 

 Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii 

społecznej. 
 

 Z danych ROPS wynika, że w 2017 r. w ramach pierwszego zadania „Tworzenie 

regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” 

zorganizowano: 4 jednodniowe spotkania sieciujące i 1 dwudniowe.  

W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii 

społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” 

zorganizowano:  

• 3 - jednodniowe szkolenia, 

• 5 – jednodniowych warsztatów, 

• 4 - dwudniowe warsztaty.  

Ponadto w 2017 r. zorganizowano seminarium nt. „Współpraca instytucji rynku pracy, 

pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii 
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społecznej”, uczestnikami którego było 65 osób. W 2017 r. zorganizowano łącznie 872 godziny 

doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (200 godzin) oraz opracowanie i 

aktualizacja dokumentów strategicznych (672 godziny). 

W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk z obszaru ekonomii 

społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” w dniu 4 czerwca 2017 

r. zorganizowano: VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Przez cały dzień mieszkańcy 

województwa podlaskiego mieli okazję zapoznać się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej. 

Wystawcy przygotowali wiele ciekawych atrakcji m.in. badanie zdrowia, gry i zabawy z 

dziećmi, układanie Kilometrów Dobra, tworzenie szalika współpracy i patchworku - kolorowa 

różnorodność. Podczas Targów podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały swoją 

działalność na specjalnie do tego celu zorganizowanej „Wyspie”. Odbyły się również występy 

artystyczne na scenie oraz koncerty zespołów „Winnica”  i „Boże Echo”. Całość Targów 

zwieńczył finał „Kilometrów Dobra” oraz Potańcówka z muzyką na żywo w wykonaniu 

zespołu GIG BAND. 

W ramach zadania zorganizowano również 6 czterodniowych wizyt studyjnych 

(24 dni), w których w 2017 r. uczestniczyło łącznie 1156 osób.  

W 2017 r. znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” wyróżniono 3 Zakłady 

Aktywności Zawodowej  z terenu województwa podlaskiego: ZAZ SOWA w Lipniaku, ZAZ 

„My Dla Innych” w Białystoku, Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo. 

Certyfikacją objęto następujące produkty i usługi:  

1) Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku: 

✓ usługi hotelarskie, 

✓ usługi gastronomiczne i cateringowe, 

✓ produkcja ciast, 

✓ wyroby rękodzieła. 

2) Zakład Aktywności Zawodowej „My Dla Innych” w Białystoku: 

✓ zaproszenia na ślub i wesele oraz dekoracje weselne, 

✓ kartki okolicznościowe, 

✓ torby z banerów, 

✓ recyklingowe produkty uszyte na maszynie do szycia, 

✓ znaczki reklamowe na agrafce w rozmiarze 56 mm. 

3) Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne Zakład Aktywności Zawodowej Krzyżewo: 
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✓ usługi noclegowe, 

✓ usługi gastronomiczne, 

✓ usługi rehabilitacyjne, 

✓ usługi rekreacyjne. 

W ramach ostatniego zadania „Koordynacja Regionalnego Wieloletniego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej” zorganizowano: 2 jednodniowe spotkania Regionalnego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zlecono wykonanie badania „Ocena trwałości 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego”. W 2017 

r. zlecono również wykonanie 3 ekspertyz: gospodarczej, instytucjonalnej, społecznej: 

1. Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie 

podlaskim. 

2. Podmioty Ekonomii Społecznej w otoczeniu instytucjonalnym. 

3. Podmioty ekonomii społecznej jako narzędzie wspierania osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Ponadto sporządzono raport Monitoringu „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013 – 2020” za rok 2016. 

 

2.2. 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. W 2017 r. województwo podlaskie podzielone było na cztery 

subregiony. W trzech subregionach – białostockim, suwalskim, łomżyńskim ruszyła realizacja 

Projektów OWES. Na terenie subregionu bielskiego nie wyłoniono wykonawcy, w związku 

z tym nie były prowadzone działania związane ze wsparciem ekonomii społecznej. Na poniżej 

mapce wyróżniono obszary wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES-y. 
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Mapka 1. Podział województwa podlaskiego na subregiony                                                               

w województwie podlaskim w 2017 r.  

 

 

Źródła: opracowanie własne 

 

Poniżej przedstawiono informacje na temat realizatorów projektów OWES 

w województwie podlaskim w 2017 r.  
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 Subregion białostocki 

Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

Lider:       Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych  

Partner:   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 

 

 Subregion suwalski: 

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej  

Lider:      Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT 

Partner:  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,  

                 Stowarzyszenie Euroregion Niemen 

                 Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. Z o.o   

 

 Subregion łomżyński: 

Rozwój Ekonomii Społecznej  

Lider:      Stowarzyszenie Europartner AKIE 

Partner:  Powiat Zambrowski 

                 Powiat Kolneński 

 

 Subregion bielski: w 2017 r. nie wyłoniono wykonawcy.  

W ramach monitoringu WPRES za rok 2017 do wszystkich OWES, które rozpoczęły 

realizację projektów, skierowano kwestionariusz ankiety z prośbą o wskazanie działań oraz 

wartości wskaźników realizowanych na terenie poszczególnych subregionów. W poniższym 

opisie przedstawiono informacje o działaniach zrealizowanych przez poszczególne Ośrodki 

w 2017 r. wpisujące się w „Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie 

Podlaskim na lata 2013-2020”.  
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Priorytet I. Promocja i edukacja ekonomii społecznej 
 

Z monitoringu wynika, że na terenie subregionów województwa podlaskiego                              

w 2017 r. w ramach promocji i edukacji ekonomii społecznej  ośrodki wsparcia ekonomii 

społecznej podejmowały szereg działań.  

Na terenie subregionu białostockiego Ośrodek Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych prowadził stałe 

punkty informacyjne w Białymstoku przy ul. Modlińskiej 6 lok. U3 oraz Brukowej 28 lok. 4. 

Oba punkty dostępne były dla osób niepełnosprawnych. W 2017 roku w stacjonarnym punkcie 

informacyjno-diagnozującym OWOP udzielono informacji 84 osobom na temat oferty OWES 

oraz zagadnień związanych z ekonomią społeczną. Ponadto prowadzono mobilne punkty 

informacyjne w gminach na terenie powiatu białostockiego. W informacyjno-diagnozujących 

punktach mobilnych prowadzonych przez OWOP i FIR w poszczególnych gminach powiatu 

białostockiego odbyło się 80 spotkań w których udzielono informacji łącznie 120 osobom.  

W ramach promocji ekonomii społecznej w subregionie białostockim w 2017 r. 

organizowano seminaria informacyjne. W monitorowanym okresie odbyło się 15 seminariów, 

w których łącznie udział wzięły 204 osoby, w tym: 4 w Białymstoku, 2 w Łapach, 

2 w Zabłudowie, po 1 w Choroszczy, Dobrowodzie gm. Turośń Kościelna, Dobrzyniewie 

Dużym,  Poświętnym, Surażu,  Tykocinie, Wasilkowie. Organizowano również szkolenia 

podstawowe na temat ekonomii społecznej. W 2017 r. w subregionie białostockim 

zorganizowano 6 szkoleń podstawowych OWES, w których łącznie udział wzięło 80 osób. 

Prowadzono też cykle szkoleniowe dla grup inicjatywnych. W 2017 r. zorganizowano 3 cykle 

szkoleniowe dla 4 grup inicjatywnych, w których łącznie wzięło udział 21 osób. Prowadzono 

także spotkania animacyjne dla grup zainteresowanych prowadzeniem podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W 2017 r. przeprowadzono łącznie 183 spotkania 

animacyjne skierowane do następujących grup odbiorców: 

• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

• przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, 

• osób zainteresowanych założeniem podmiotu ekonomii społecznej, 

• przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ośrodków pomocy 

społecznej, 

• przedstawicieli biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu. 
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OWES w Białymstoku w 2017 r. prowadził kluczowe doradztwo dla grup i osób oraz 

PES zainteresowanych ekonomią społeczną. W 2017 roku przeprowadzono 105 godzin 

doradztwa kluczowego, prowadzono doradztwo dla grup inicjatywnych z obszarów ekonomii 

społecznej. W 2017 r. udzielono 41 godzin doradztwa dla grup inicjatywnych oraz 9 godzin 

mentoringu/opieki „anioła biznesu” dla następujących grup zakładających spółdzielnie 

socjalne: 

• SS Artystów Białostockich ARTELON,  

• SS VEKTOR, 

• SS Centrum Integracji Społecznej i Gospodarczej.  

Z informacji pozyskanych do celów monitoringu wynika, że OWES działający na 

terenie subregionu białostockiego prowadził stronę internetową www.owes.bialystok.pl 

z informacjami na temat ekonomii społecznej oraz na temat dostępnego wsparcia dla osób 

i podmiotów planujących założenie PS lub podmiotu ekonomii społecznej. Ponadto w ramach 

akcji informacyjnej rozpowszechniano plakaty i ulotki dostępne w PUP, MOPR, OPS, JST na 

terenie M. Białystok i powiatu białostockiego. Opublikowano także 9 artykułów poświęconych 

ES: 

• 1 na portalu bialystokonline.pl (07.06.) 

• 2 na stronie wrotapodlasia.pl (13.07.) 

• 1 na stronie owes.bialystok.pl (30.08.) 

• 1 na stronie gazeta.moakwasilkow.pl (29.09.) 

• 1 w „Gazeta w Choroszczy” (28.09.) 

• 1 w „Nasze miasto” (05.10.) 

• 1 w „Gazeta Michałowa” (nr 10/2017) 

• 1 w „Rozmaitości – Magazyn gminy Czarna Białostocka” (nr 10/2017). 

W ramach promocji prowadzono audycje radiowe oraz relacje telewizyjne. 

Przedstawiciele OWES byli gośćmi Radia Białystok (23.06.). Animator OWES był gościem 

„Radia I” (1.06.) oraz programu Obiektyw (05.08. godz. 18.30.). Informacje o OWES były 

także emitowane w dniu 28.03.2017 r.  

Monitoring wykazał, iż w 2017 r. OWES podpisał porozumienie o współpracy 

z  gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Łapy, Supraśl, Tykocin, Turośń 

Kościelna, Wasilków, Zawady, a także z miastem Białystok i powiatem białostockim. OWES 
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brał także udział (promocja ES w formie stoiska wystawienniczego) w Targach Ekonomii 

Społecznej – współorganizowanych przez ROPS oraz w Targach Pracy Osób 

Niepełnosprawnych organizowanych przez Fundację Aktywizacja. 

Analiza danych pozyskanych z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu 

subregionu suwalskiego dowodzi, że w monitorowanym okresie na terenie subregionu 

realizowano również wiele działań promocyjno-edukacyjnych. Prowadzono stronę internetową 

z informacjami z obszaru ekonomii społecznej. Informacje udzielane były również osobiście, 

telefonicznie i mailowo. Ponadto prowadzono mobilny punkt-edukacyjno-doradczy, 

organizowano spotkania animacyjne oraz upowszechniano wiedzę poprzez: plakaty, ulotki, 

banery oraz inne materiały informacyjno-promocyjne. Z danych pozyskanych od OWES 

wynika, że w 2017 r. zorganizowano 88 wydarzeń informacyjno-edukacyjnych, w tym były to 

imprezy lokalne, MPED, wizyty studyjne, debaty, szkolenia, konferencje, warsztaty, spotkania 

animacyjne oraz inne pozaprojektowe.  

W przypadku subregionu łomżyńskiego zanotowano, iż w 2017 r. w ramach działań 

promocyjno-edukacyjnych OWES zorganizował seminarium informacyjne w ramach projektu 

„Rozwój ekonomii społecznej”, mające na celu przybliżenie działalności OWES w Łomży, 

korzyści z przynależności do Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a także 

dotyczące działalności organizacji pozarządowych. W 2017 r. organizowano również spotkania 

informacyjne w powiatach, uczestniczono w Targach Pracy, podczas których promowana była 

działalność OWES, edukowano zainteresowanych z zakresu tworzenia PES oraz rozwoju 

zawodowego w PES, prowadzono szkolenia oraz doradztwo grupowe. W Inkubatorach 

Przedsiębiorczości Społecznej zatrudniano kluczowych doradców, wspierających proces 

rekrutacji, którzy opracowywali z kandydatami opisy planowanej działalności, przekazywali 

informacje o możliwych formach wsparcia, a także udzielali wsparcia zgodnie ze Standardami 

OWES, osobiście w IPS lub w miejscu dogodnym dla Klienta. Ponadto przygotowano 

narzędzia do nakręcenia spotów promujących ES oraz artykułów wskazujących na możliwości 

reintegracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

ubóstwem, w podmiotach ekonomii społecznej, możliwości i korzyści płynące z zatrudnienia 

w PES zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, a także osób niepełnosprawnych. Monitoring 

wskazuje, że w 2017 r. działania informacyjno – promocyjne polegały również na wydruku i 

rozdysponowaniu ulotek, publikacji treści na portalu internetowym OWES 

przedsiebiorczalomza.pl. Kontaktowano się z dyrekcją szkół, a także odbywały się spotkania 
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osobiste promująco – informacyjne (zarówno z uczniami, jak i przedstawicielami szkół), 

mające za zadanie podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości 

rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej, a także zachęcające nowe 

podmioty, osoby i instytucje do angażowania się w różne formy działalności PES. Animatorzy 

OWES z subregionu łomżyńskiego odbywali również spotkania w zakresie inicjowania 

aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywienia społeczności lokalnej, 

mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych 

wykluczeniem. 

 Analiza wartości wskaźników zrealizowanych w 2017 r. przez ośrodki wsparcia 

ekonomii społecznej w województwie podlaskim informuje, że w trzech subregionach 

zorganizowano łącznie 460 spotkań, konferencji i innych wydarzeń informacyjno – 

edukacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu i otoczenia ekonomii społecznej. 

 

Tabela 1. Liczba działań upowszechniających wiedzę i informację o ekonomii społecznej 

oraz dobrych praktyk 

  

subregion 

białostocki 

 

subregion                    

suwalski 

subregion 

łomżyński 
Suma 

 

Liczba wysłanych 

Newsletterów 

 

01 0 0 0 

 

Liczba spotkań, konferencji                         

i innych wydarzeń 

informacyjno – edukacyjnych 

skierowanych do mieszkańców 

regionu                      i 

otoczenia ekonomii społecznej 

 

371 88 1 460 

 

Liczba uczestników tych 

wydarzeń 

 

692 802 114 1608 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji OWES-ów 

 

 

                                                 
1 OWES nie prowadzi Newslettera, prowadzi natomiast systematyczny e-mailing do ok. 200 podmiotów                            

- częstotliwość śr. 1 raz w miesiącu oraz funpage na facebooku (ponad 1000 osób obserwujących). 
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W ramach priorytetu Promocja i edukacja ekonomii społecznej ośrodki wsparcia 

ekonomii społecznej realizowały również działania mające na celu budowanie więzi 

podmiotów ekonomii społecznej z samorządami terytorialnymi. Monitoring WPRES wykazuje, 

że na terenie województwa podlaskiego działaniami z obszaru ekonomii społecznej objęto 

łącznie 43 samorządy terytorialne (11 z terenu subregionu białostockiego i 32 z subregionu 

suwalskiego). OWES-y swoje działania kierowały również do organizacji pozarządowych. 

Łącznie w 2017 r. działaniami z obszaru ekonomii społecznej wsparto 114 NGO (38 z 

subregionu białostockiego, 55 suwalskiego i 21 z terenu subregionu łomżyńskiego). Monitoring 

wykazał, iż w 2017 r. 2 organizacje z terenu subregionu białostockiego na skutek wsparcia 

OWES rozpoczęły działalność gospodarczą.  

 

Liczba podmiotów objętych działaniami                    

z obszaru ekonomii społecznej 

 

subregion 

białostocki 

 

subregion                    

suwalski 

subregion 

łomżyński 
Suma 

Liczba podlaskich samorządów terytorialnych, 

których przedstawiciele objęci zostali działaniami 

z obszaru ekonomii społecznej 

 

11 32 0 43 

Liczba organizacji pozarządowych, których 

przedstawiciele objęci zostali działaniami 

z obszaru ekonomii społecznej 

 

38 55 21 114 

Liczba przedsiębiorstw, których przedstawiciele 

objęci zostali działaniami z obszaru ekonomii 

społecznej 

 

10 30 11 51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji OWES-ów 
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Priorytet II. Rozwój działających przedsiębiorstw 

społecznych i podmiotów ekonomii społecznej oraz 

tworzenie nowych 
 

W ramach priorytetu II Rozwój działających przedsiębiorstw społecznych 

i pomiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie nowych OWES działający w 2017 r. na 

terenie subregionu białostockiego prowadził w monitorowanym, okresie następujące 

działania: szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej np. na temat ekonomizacji podmiotów 

ekonomii społecznej, doradztwo dla PES na temat ekonomizacji podmiotów ekonomii 

społecznej, udzielał dotacji na tworzenie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie  nowych  

miejsc pracy w PS, udzielał wsparcia pomostowego na tworzenie nowych miejsc pracy w PS.  

W przypadku subregionu suwalskiego w 2017 r. OWES podejmował następujące 

działania rozwijające działalność przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii 

społecznej:  

• Usługi animacji lokalnej: działania integracyjno – edukacyjne (Mobilny Punkt 

Edukacyjno - Doradczy), działania animacyjne, szkolenia, warsztaty, debaty, wizyty 

studyjne, konferencje, 

• Usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) – szkolenia i doradztwo, 

• Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe) - 

doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe), 

• Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych – doradztwo, szkolenia, wizyty studyjne.  

 Z danych pozyskanych z subregionu łomżyńskiego wynika, że w ramach rozwoju 

działających przedsiębiorstw prowadzono Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej, 

w których zatrudniono: 

• kluczowych doradców – jako pierwsze osoby udzielające wsparcia danej grupie 

(z wyłączeniem PS), ich zadaniem jest identyfikacja klienta, jego potrzeb i oczekiwań 

efektów działania OWES,  

• kluczowych doradców biznesowych – osoby udzielające wsparcia, ich zadaniem jest 

zidentyfikowanie bieżących potrzeb PS; koordynowanie procesu wsparcia instrumentów 

wspierających PS; przygotowanie, wdrożenie, monitoring i ocena Planu Działania (przy 
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użyciu katalogu usług biznesowych), dostosowana do specyficznych potrzeb PS; 

współpraca z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe PS, 

• doradcy specjalistyczni – prowadzą doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnym, 

księgowym, finansowym, z zakresu zarządzania kapitałem osobowym, marketingowym. 

Każde PS zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia otrzymuje wsparcie doradcze. 

 

 

 

subregion 

białostocki 

 

subregion                    

suwalski 

subregion 

łomżyński 
Suma 

Liczba przedsiębiorstw społecznych,                                  

w tym nowoutworzonych, których 

przedstawiciele objęci zostali 

działaniami z obszaru ekonomii 

społecznej 

5 8 11 24 

 

Poniżej wskazano przedsiębiorstwa społeczne, których przedstawiciele w 2017 r. objęci 

zostali działaniami z obszaru ekonomii społecznej: 

Subregion białostocki: 

o Spółdzielnia socjalna NEW BIAŁYSTOK 

o Spółdzielnia socjalna FLOW 

o Przedsiębiorstwo Społeczne MENTOR 

o Spółdzielnia socjalna TYLWICA 

o Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA 

 

Subregion suwalski: 

o Spółdzielnia socjalna PERSPEKTYWA 

o Spółdzielnia socjalna ISKRA 

o Spółdzielnia socjalna MARZENIE 

o Spółdzielnia socjalna SWOJSKIE WYROBY 

o Spółdzielnia socjalna JEDYNECZKA 

o Spółdzielnia socjalna MOOS 

o Spółdzielnia socjalna KAMIENIARSTWO BAŁDYGA 

o Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta 

Augusta w Augustowie.  
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Subregion łomżyński: 

o Spółdzielnia socjalna BLACK HORSE 

o Spółdzielnia socjalna ZDRÓJ NADZIEJI 

o Spółdzielnia socjalna AURORA 

o Spółdzielnia socjalna ALEXIS W ŁOMŻY 

o Spółdzielnia socjalna CONCORDIA 

o Spółdzielnia socjalna POEZJA SMAKU 

o Spółdzielnia socjalna KOFISPORT 

o Spółdzielnia socjalna DELTA 

o Spółdzielnia socjalna NETLAJT 

o Socjalna spółdzielnia PRZYSTANEK 

o Spółdzielnia socjalna ARLEKIN. 

 

Dane pozyskane z ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z terenu województwa 

podlaskiego informują, że w 2017 r. na terenie subregionu białostockiego, OWES 

w Białymstoku, miał podpisane porozumienie o współpracy z fundacją inwestycji społeczno-

ekonomicznych (FRSO), w zakresie pożyczek lub poręczeń dla PES.  

Monitoring wykazuje, iż na terenie subregionu białostockiego w 2017 r. zostały 

utworzone nowe podmioty ekonomii społecznej. Są to:  

 2 PES (zarejestrowane): 

- Fundacja Gra w Klasy, 

- Fundacja „Piękna nasza”. 

 4 PS (w trakcie tworzenia): 

- SS Artejon, 

- SS Vektor, 

- SS Centrum Inicjatyw Społecznych, 

- SS Legion Wschodni. 

Na terenie subregionu suwalskiego utworzono 1 organizację pozarządową – 

Stowarzyszenie Seniorzy z pasją HORYZONT. Na terenie subregionu łomżyńskiego w 2017 r. 

nie utworzono nowych podmiotów.  
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Priorytet III. Wzmocnienie i rozwój koordynacji                             

i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii 

społecznej 

W ramach priorytetu III OWES z subregionu białostockiego w 2017 r. podejmował 

współpracę instytucjonalną w następującym zakresie: 

o przedstawiciel OWES – animator Krzysztof Leończuk – był członkiem Komitetu 

Akredytacyjnego przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 

o przedstawiciel OWES – animator Krzysztof Leończuk – był członkiem Regionalnego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  

o przedstawiciele OWES – koordynator – Karolina Poczykowska i animator Krzysztof 

Leończuk brali udział w I Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Warszawie, 

o przedstawiciele OWES – specjalistki ds. dotacji; animator oraz specjalista ds. diagnozy 

potrzeb brali udział w cyklach szkoleniowych organizowanych w ramach projektu 

systemowego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, 

o przedstawiciele OWES brali aktywny udział w pracach Sieci Tematycznej OWES 

i ROPS, 

o przedstawiciele OWES brali udział w wizycie studyjnej we Włoszech 24.06 – 1.07.2017 

dotyczącej ekonomii społecznej w ramach projektu „Włoskie inspiracje w systemie 

obsługi podmiotów ekonomii społecznej”.  

Na terenie subregionu suwalskiego w obszarze współpracy instytucjonalnej 

podejmowano następujące działania: szkolenia, działania animacyjne, konferencje biznesowe, 

wyjazdy studyjne, konferencje. Monitoring wykazuje, że w subregionie łomżyńskim 

w ramach wzmocnienia i rozwoju koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze 

ekonomii społecznej realizowano następujące działania: 

o Prowadzenie usług doradczych z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania oraz 

wprowadzanych zmian w regulacjach prawnych, 

o Wsparcie działania PS poprzez aktywną współpracę OWES z instytucjami publicznymi 

na obszarze jego działania, 

o Monitoring kondycji ekonomicznej i społecznej PS, które powstały w wyniku 

funkcjonowania OWES. 
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W 2017 r. na terenie województwa podlaskiego ośrodki wsparcia ekonomii społecznej 

udzieliły łącznie wsparcia, w zakresie regulacji prawnych i ich zmian, 17 podmiotom ekonomii 

społecznej, przedsiębiorstwom społecznych oraz podmiotom wpisującym się w otoczenia 

ekonomii społecznej w regionie. 

 

 

 

subregion 

białostocki 

 

subregion                    

suwalski 

subregion 

łomżyński 
Suma 

Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej, przedsiębiorstw 

społecznych i otoczenia ekonomii 

społecznej w regionie, które otrzymały 

informacje dotyczące regulacji 

prawnych i ich zmian 

38 103 32 173 

 

W 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zrealizował badanie 

„Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa 

podlaskiego”. Jednym z elementów badania było poznanie opinii poszczególnych podmiotów 

ekonomii społecznej w zakresie wsparcia udzielanego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) z terenu województwa podlaskiego.                     Z uzyskanych danych 

wynika, że co piąta badana organizacja pozarządowa korzystała z pomocy ośrodków 

wsparcia ekonomii społecznej (17 organizacji spośród 80 badanych). Najczęstszą formą 

wsparcia, w jakiej uczestniczyły NGO były konsultacje lub doradztwo (5,6% badanych) oraz 

wsparcie finansowe i szkolenia/warsztaty (po 4,5% badanych). Badani ocenili wsparcie OWES 

stosunkowo wysoko. Najwyżej oceniony został stopień komunikatywności kadry (4,78 - 

w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo słabą, zaś 5 - bardzo dobrą), stopień, w jakim 

wsparcie odpowiada na potrzeby (średnia 4,67) oraz poziom merytoryczny kadry (średnia 

4,22). Natomiast stosunkowo najniżej oceniono szybkość odpowiadania na potrzeby 

organizacji (średnia 3,89). 

W przypadku spółdzielni socjalnych ponad połowa badanych korzystała z pomocy 

ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (11 organizacji spośród 21 badanych). Podobnie jak 

w przypadku organizacji pozarządowych najczęstszą formą wsparcia, w jakiej uczestniczyły 

spółdzielnie socjalne były konsultacje lub doradztwo (32% badanych) oraz szkolenia, warsztaty 

(20% respondentów). Badani przedstawiciele spółdzielni socjalnych ocenili wsparcie OWES 

stosunkowo wysoko, choć nieco niżej niż NGO. Najwyżej oceniony został stopień, w jakim 
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wsparcie jest wystarczające (średnia 5,00) oraz komunikatywność kadry OWES. 

W przypadku oceny stopnia, w jakim wsparcie odpowiada na potrzeby, oceny merytorycznej 

kadr i szybkości reagowania na potrzeby występowały także oceny niższe niż 4.  

Ocen OWES dokonały również podmioty reintegracji społeczno-zawodowej.                      

W grupie podmiotów korzystających ze wsparcia OWES najczęściej znajdują się  CIS-y, 

a najrzadziej - KIS-y. W porównaniu do innych grup przedstawiciele 

podmiotów reintegracyjnych stosunkowo najczęściej korzystają ze szkoleń i warsztatów 

(25,9%). Podmioty reintegracyjno-zawodowe stosunkowo najniżej oceniły wsparcie OWES 

w każdej kategorii. Stosunkowo najwyżej, jak w przypadku NGO, oceniono stopień, w jakim 

wsparcie jest wystarczające (średnia w skali od 1 do 5 wyniosła 4,00) oraz komunikatywność 

kadry, a najniżej – szybkość reagowania na potrzeby (średnia 3,20). 
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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 w województwie podlaskim 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. Przedmiotowe zadanie wpisuje się w cele 

i priorytety wyznaczone w WPRES, tj. cel szczegółowy II. Rozwój działających 

przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie nowych, 

priorytet II, cel 3. Wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych podmiotów ekonomii 

społecznej. W 2017 r. na terenie województwa podlaskiego nie powstał żaden nowy zakład 

aktywności zawodowej. W dniu 15 grudnia 2017 r. do WUP w Białymstoku wpłynął wniosek 

Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku o dofinansowanie ze 

środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Białymstoku. Złożony wniosek jest w trakcie oceny zgodnie z procedurą określoną 

w przepisach prawa. W roku 2017 kontynuowane było wsparcie w zakresie dofinansowania 

kosztów działania istniejących zakładów aktywności zawodowej: Zakładu Aktywności 

Zawodowej ARGENTA w Łomży (poprzednio KRES w Zambrowie), Zakładu Aktywności 

Zawodowej SOWA w Lipniaku, Zakładu Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH 

w Białymstoku oraz Zakładu Aktywności Zawodowej KRZYŻEWO Centrum Turystyczno-

Rehabilitacyjne w Krzyżewie, w ramach umów zawartych w latach 2012-2016. 

Stan zatrudnienia osób w tych zakładach na koniec 2017 r. przedstawia się następująco:  

o ZAZ ARGENTA w Łomży – ogółem 46 osób, w tym 38 osób niepełnosprawnych, 

o ZAZ SOWA w Lipniaku – 49 osób, w tym 36 osób niepełnosprawnych, 

o ZAZ MY DLA INNYCH w Białymstoku – 25 osób, w tym 19 osób 

niepełnosprawnych, 

o ZAZ KRZYŻEWO CENTRUM TURYSTYCZNO-REHABILITACYJNE 

w Krzyżewie  - 43 osoby, w tym 31 osób niepełnosprawnych.  

 

 

 

2.4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 
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Z monitoringu za rok 2017 wynika, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

w ramach zadań realizowanych w obszarze ekonomii społecznej przedłużył status Centrum 

Integracji Społecznej na okres kolejnych 5 lat następującym podmiotom:  

o Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny i osób Zagrożonych Wykluczeniem 

Społecznym HOLOS, ul. Orzeszkowej 9A, 15-083 Białystok,  

o Fundacji VITA FAMILIAE, ul. Młynarska 2A, 18-400 Łomża. 

Nastąpiła także zmiana adresu dwóch jednostek: Zakładu Aktywności Zawodowej MY 

DLA INNYCH i Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA. Aktualne adresy ww. ZAZ-ów 

są następujące: 

o Zakład Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH, ul. Antoniuk Fabryczny 

34, 15-741 Białystok, 

o Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA, Al. Legionów 145 A, 18-400 

Łomża. 

 

2.5. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego w 2017 r. realizował działania wpisujące się w Rozwój działających 

przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej oraz  tworzenie nowych. W 

ramach konkursu ogłoszonego w 2016 r. 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 do dofinansowania 

wybrano 3 projekty: 

o Subregion Białostocki - Umowa nr UDA-RPPD.07.03.00-20-0013/16-00 o dofinansowanie 

projektu pt. „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

OWES w Białymstoku: 
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Lider - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku 

Partner - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 

Wartość projektu - 6 695 625,33 PLN 

Dofinansowanie -  6 468 321,33 PLN 

Termin realizacji: od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2019 r. 

o Subregion Łomżyński - Umowa nr UDA-RPPD.07.03.00-20-0010/16-00                                           

o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej” z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

OWES Rozwój Ekonomii Społecznej: 

Lider - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej 

Partner - Powiat Zambrowski 

Partner - Powiat Kolneński 

Wartość projektu - 6 473 978,50 PLN 

Dofinansowanie -  6 275 278,50 PLN 

Termin realizacji: od 1 marca 2017 r. do 29 lutego 2020 r. 

o Subregion  Suwalski - Umowa nr UDA-RPPD.07.03.00-20-0009/16-00 o dofinansowanie 

projektu pt. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z dnia 7 czerwca 2017 

r. 

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej: 

Lider - Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach 

Partner - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 

Partner - Stowarzyszenie Euroregion Niemen 

Partner - Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. 

w Suwałkach 

Wartość projektu - 7 182 321,65 PLN 

Dofinansowanie -  6 936 205,56 PLN 

Termin realizacji: od 1 marca 2017 r. do 29 lutego 2020 r. 

Z uwagi na nie wyłonienie OWES na subregion bielski w ramach konkursu ogłoszonego 

w 2016 r., w 2017 r. ogłoszono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 kolejny konkurs na Działanie 7.3, którego obszar ograniczał się 

do subregionu bielskiego. Nabór wniosków trwał w okresie od 26 czerwca 2017 r. do 10 lipca 

2017 r. Alokacja w ramach konkursu wynosiła 3 502 468,00 zł na subregion bielski. Celem 

realizacji działania jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zapewnione 
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zostaną w regionie dogodne warunki do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych poprzez działania mające na celu wzrost wiedzy i zaufania 

społecznego na temat ekonomii społecznej, a także ugruntowanie jej pozycji na lokalnym 

rynku. Ponadto tworzone będą sprzyjające warunki dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w 

regionie poprzez kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw 

społecznych.  

Konkurs obejmował następujące typy projektów przewidziane w ramach Działania   7.3 

tj.: 

1.1 usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o charakterze 

animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla 

ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne 

i integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, którzy będą 

rozwijać te działania; 

1.2 usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: działania 

zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (w 

tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe), działania ukierunkowane 

na ekonomizowanie istniejących organizacji poprzez podjęcie działalności 

odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz 

prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw 

społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich; 

1.3 usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), 

w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe, 

przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub 

planów rozwoju; 

1.4 wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie 

społecznym. 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości 

dofinansowania 10 506 983,95 zł. Do końca 2017 roku konkurs na Działanie 7.3 nie został 

rozstrzygnięty. 

Ponadto w 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku został 

wezwany do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VII 
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Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju 

społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego,  Typ projektu: Realizowane przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające na celu koordynację 

i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w trybie pozakonkursowym. Nabór 

trwał w okresie od 1 września 2017 r. do 16 października 2017 r. Złożony przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Działania 7.3 - tryb pozakonkursowy 

projekt pt. Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii spoconej w regionie nr 

RPPD.07.03.00-20-0021/17 został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 265/3684/2018 

Zarządu Województw Podlaskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. Działania zaplanowane do 

realizacji przez ROPS w Białymstoku w latach 2018-2019 mają na celu koordynację 

i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Całkowita wartość w/w projektu 

zaplanowanego do realizacji od 01.01.2018 do 31.12.2019 wyniosła 1 423 470,00 zł, natomiast 

kwota dofinansowania to 1 208 671,00 zł.   

 

Departament Rozwoju Regionalnego  

Z monitoringu WPRES wynika, że Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w 2017 roku realizował działania związane 

z promocją i edukacją ekonomii społecznej. 

W dniu 28.03.2017 r., w związku z naborem do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej 

integracji, zostało zorganizowane spotkania informacyjne. Spotkanie odbyło się w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wzięło w nim udział 22 osoby. 

W dniach 02.06.-12.06.2017 r., w związku z naborem do Działania 7.1 Rozwój działań 

aktywnej integracji, zostały zorganizowane spotkania informacyjne. Spotkania odbyły się w: 

o Białystoku, 02.06.2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego. Wzięło w nim udział 10 osób, 

o Bielsku Podlaskim, 06.06.2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta Bielska Podlaskiego. 

Wzięło w nim udział 14 osób, 

o Łomży, 09.06.2017 r., w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Łomży. Wzięło w nim udział 18 osób, 

o Suwałkach, 12.06.2017 r., w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich w Suwałkach. Wzięło w nim udział 16 osób. 
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W dniu 28.09.2017 r., w związku z naborem do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej 

integracji, zostało zorganizowane spotkanie informacyjne. Spotkanie odbyło się w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wzięło w nim udział 8 osób.  

Ponadto prowadzone były działania promocyjne związane z naborami wniosków do 

Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji:  

o wyprodukowano spot wideo informujący o naborze; spot był emitowany na trzech 

ogólnopolskich portalach internetowych: onet.pl, interia.pl, wp.pl, 

o wyprodukowano spot radiowy, który wyemitowano w regionalnych stacjach 

radiowych: Polskie Radio Białystok, Radio Jard, Radio Akadera, Radio Nadzieja, 

o opublikowano artykuł zachęcający do udziału w naborze w zakładkach 

regionalnych portali: onet.pl, interia.pl, wp.pl oraz na portalach regionalnych: 

mylomza.pl, suwalki24.pl, Siemiatycze.com.pl, ddb24.pl. 

Przez cały rok publikowano również informacje dotyczące projektów z obszaru 

ekonomii społecznej, które otrzymały dotację z RPOWP 2014-2020. Informacje te były 

zamieszczane na stronie rpo.wrotapodlasia.pl, wrotapodlasia.pl, na profilu „Zmieniamy 

Podlaskie” na Facebook’u, a także były przesyłane do mediów. 

W dniu 03.03.2017 r., w związku z naborem do Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług 

społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF, zostało 

zorganizowane spotkanie informacyjne. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Wzięło w nim udział 6 osób. 

W dniu 05.10.2017 r., w związku z naborem do Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług 

społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF, zostało 

zorganizowane spotkanie informacyjne. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Wzięło w nim udział 5 osób. 

Udział w szkoleniach (wraz z innymi Beneficjentami) organizowanych w ramach 

Akademii Beneficjenta BOF w okresie wrzesień – grudzień 2017 r. : 

o 07.09.2017 r. – „Myśl projektowo, czyli jak skutecznie pozyskiwać dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

z uwzględnieniem metodologii PCM”. Z organizacji z obszaru ekonomii społecznej 

wzięły udział 2 osoby. 
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o 08.09.2017 r. – „Zasady poprawnego opracowania harmonogramu i budżetu projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020”. Z organizacji z obszaru ekonomii społecznej wzięły udział 2 osoby.  

o 10.10.2017 r.; 08.11.2017 r. – „Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność 

w ramach RPOWP z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 

2014 w praktyce”. Z organizacji z obszaru ekonomii społecznej wzięło udział 13 

osób. 

o 18.10.2017 r. – „Zasady prawidłowej realizacji projektów w ramach RPO 

Województwa Podlaskiego 2014 – 2020” - dokumentowanie wydatków, 

kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne”. Z organizacji 

z obszaru ekonomii społecznej wzięło udział 7 osób. 

o 19.10.2017 r. – „Przygotowanie studium wykonalności w ramach RPOWP 2014 – 

2020”. Z organizacji z obszaru ekonomii społecznej wzięły udział 4 osoby. 

o 20.10.2017 r. – „Rozliczanie czasu pracy personelu w ramach projektów EFS”. 

Z organizacji z obszaru ekonomii społecznej wzięły udział 3 osoby. 

o 9.11.2017 r. – „Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO 

Województwa Podlaskiego 2014-2020”. Z organizacji z obszaru ekonomii 

społecznej wzięły udział 2 osoby. 

o 10.11.2017 r. – „Jak przygotować projekt realizowany w ramach RPO Województwa 

Podlaskiego do kontroli? Zasady, zakres kontroli oraz naliczania korekt 

finansowych”. Z organizacji z obszaru ekonomii społecznej wzięły udział 2 osoby. 

o 18.12.2017 r. – „Jak i po co prowadzić ewaluację projektów? Praktyczne zasady 

i narzędzia”. Z organizacji z obszaru ekonomii społecznej wzięły udział 2 osoby. 

 

 

 

 

2.6. Samorządy gminne i powiatowe 
 

Z informacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (na podstawie 

badania CATI „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii 

społecznej na terenie województwa podlaskiego”) wynika, że 58,8% jednostek samorządu 
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terytorialnego (OPS/PCPR) z terenu województwa podlaskiego współpracuje z podmiotami 

ekonomii społecznej. JST współpracujące z podmiotami ekonomii społecznej zdecydowanie 

najczęściej (94,2%) podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi (NGO). 

Stosunkowo często (56,5%) współpraca ma także miejsce pomiędzy podlaskimi JST 

a Warsztatami Terapii Zajęciowej. Współpraca z pozostałymi rodzajami podmiotów ekonomii 

społecznej odbywa się na mniejszą skale. Na współpracę z Centrami Integracji Społecznej 

najczęściej wskazują przedstawiciele jednostek samorządowych zlokalizowanych na terenie 

powiatu augustowskiego (66,7%), z Klubami Integracji Społecznej reprezentacji powiatu 

białostockiego (11,1%), z Warsztatami Terapii Zajęciowej JST z powiatu monieckiego (100%) 

oraz miasta powiatowego Łomża (100%), z Zakładami Aktywności Zawodowej jednostki z 

powiatu kolneńskiego (33,3%) oraz miasta Suwałki (33,3%), natomiast współpraca ze 

Spółdzielniami Socjalnymi zgodnie z deklaracjami respondentów w największej skali ma 

miejsce w miastach na prawach powiatu takich jak Suwałki (33%) oraz Łomża (50%). Należy 

także podreślić, iż z organizacjami pozarządowymi współpracuje najmniejszy odsetek JST 

działających na obszarze powiatu siemiatyckiego (60%).  
 

 

Wykres 1. Rodzaje podmiotów ekonomii społecznej, z którymi współpracują JST                       

z województwa podlaskiego (N=69) 

 
 

Źródło: Raport badawczy „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej 

na terenie województwa podlaskiego”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 2016 

Najczęściej współpraca ma miejsce w obszarze pomocy społecznej i socjalnej (71% 

wskazań), sportu, turystyki i rekreacji (63,8%) oraz kultury i sztuki (59,4%). Najrzadziej 

natomiast jednostki samorządu terytorialnego współpracują z PES w obszarze działalności na 
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rzecz równych praw kobiet i mężczyzn (20,3%), ochrony praw konsumentów (15,9%) oraz 

rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności (7,2%).  

 W przypadku współpracy finansowej, najczęściej JST udziela dotacji oraz refundacji 

(77,1%). Nieco ponad 50% badanych JST zleca realizację zadań publicznych w trybie 

uproszczonym oraz udostępnia nieruchomości na preferencyjnych warunkach. Inne rodzaje 

wsparcia to: sponsoring oraz zwolnienia od podatków.   

 
 

Wykres 2. Rodzaje udzielanego podmiotom ES wsparcia finansowego przez JST (N=48) 

 
 

Źródło: Raport badawczy „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej 

na terenie województwa podlaskiego”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 2016 

 

Jedną z form współpracy JST i PES jest udzielanie podmiotom ekonomii społecznej 

klauzul w zamówieniach publicznych. Na terenie województwa podlaskiego takiej formy 

wsparcia udziela 3,1% JST.   
 

Wykres 3. Udzielanie przez JST klauzul społecznych dla PES w zamówieniach 

publicznych (N=64) 

 
 

Źródło: Raport badawczy „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej 

na terenie województwa podlaskiego”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 2016 

Tak niski odsetek gmin i powiatów spowodowany jest: brakiem takiej potrzeby – 

zarówno ze strony podmiotów ES jak i JST (54,8%). Inne powody to: niezlecanie zamówień 
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publicznych (9,7%), a także brak wystarczającej wiedzy na temat zasad udzielania klauzul 

(6,5%).  

Współpraca pozafinansowa JST z PES najczęściej (95,3%) przybiera postać wzajemnej 

wymiany informacji na temat planowanych działań, dzielenia się specjalistyczną wiedzą i 

doświadczeniem (87,5%), a także informowania się o planowanych kierunkach działalności 

(85,9%). Najrzadziej natomiast pozafinansowa współpraca skupia się w takich obszarach jak 

wyłanianie oraz wykształcanie lokalnych liderów społecznych (31,1%), wspólne 

organizowanie seminariów i konferencji (40,6%) oraz zawiązywanie umów partnerstwa 

(42,2%).  

 

Wykres 4. Rodzaje pozafinansowej współpracy pomiędzy JST a podmiotami ES (N=64) 

 
Źródło: Raport badawczy „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej 

na terenie województwa podlaskiego”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 2016 
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3.1. Ogólna sytuacja ekonomii społecznej  

 

Ekonomia społeczna jest obszarem, w którym przenikają się podstawowe segmenty 

systemu społecznego. Choć najmocniej związana jest ona z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego tj. trzecim sektorem, to jednocześnie mieszczą się w niej określone działania 

sektora publicznego np. polityka zatrudnienia i polityka integracji społecznej oraz sektora 

prywatnego np. społeczna odpowiedzialność biznesu.  

Rysunek 1. Systemowe usytuowanie ekonomii społecznej 

 

 

Źródło: J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, Małopolska Szkoła 

Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s.5  

 
Nadrzędną funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. Przy czym za grupy zagrożone wykluczeniem społecznym podmioty ekonomii 

społecznej uznają w szczególności: długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych 

i izolowanych. Aktywizując ich i włączając do gospodarki rynkowej przyczyniają się one do 
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podniesienia spójności społecznej i czynią to w tych obszarach marginalizacji, z którymi nie 

radzi sobie administracja publiczna.  

Ocena  skali  rozwoju  ekonomii  społecznej  jest  stosunkowo trudna. Nie ma bowiem  

wypracowanych standardów monitorowania kondycji sektora, co utrudnia porównywanie 

danych pochodzących z różnych źródeł. Rozwój ekonomii społecznej na terenie kraju jest 

bardzo nierównomierny. Można powiedzieć, że jako kraj pozostajemy w nieustannym procesie 

budowania „polskiego modelu ekonomii społecznej”. Działania podejmowane w tym obszarze 

mają dynamiczny charakter, jednak często różnicuje je specyfika danego regionu. Na terenie 

województwa podlaskiego ekonomia społeczna w porównaniu do innych województw rozwija 

się dość mało dynamicznie. Wyniki badań prowadzonych w obszarze ekonomii społecznej 

wskazują na wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Najczęściej są to skomplikowane procedury 

prawne dotyczące zakładania podmiotów czy też zatrudniania osób wykluczonych, brak 

stabilności finansowej podmiotów, co wpływa na ich likwidację lub zawieszanie działalności, 

trudności w zdobywaniu funduszy lub zasobów materialnych potrzebnych do prowadzenia 

działalności, niski poziom wiedzy mieszkańców na temat założeń ekonomii społecznej itp. 

Ogólną sytuację ekonomii społecznej w województwie podlaskim najlepiej jest ocenić 

na podstawie sytuacji podmiotów ekonomii społecznej. Z badań prowadzonych przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wynika, że wśród podmiotów ekonomii społecznej w 

województwie podlaskim najliczniejszą grupę stanowią organizacje pozarządowe. 

Zdecydowanie mniej działa spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, klubów 

i centrów integracji społecznej.  

Wyniki badania „Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 

z terenu województwa podlaskiego” przeprowadzonego przez ROPS w Białymstoku 

w 2017 roku informują iż, na sytuację ekonomii społecznej wpływa sytuacja gospodarcza 

w samym województwie. Z jednej strony w porównaniu z latami 2012-2014 w województwie 

poziom życia podniósł się, co pozytywnie wpływa na sytuację NGO, z drugiej strony ze 

względu na większą liczbę miejsc pracy w biznesie oraz programy społeczne (np. Program 

500+) jest mniej chętnych do pracy, a także mniej chętnych do uczestniczenia w samych 

projektach. Lepsza sytuacja na rynku pracy oznacza mniej chętnych do udziału w zajęciach 

podmiotów reintegracyjnych, a to z kolei utrudnia tym podmiotom uzyskanie dotacji 

zewnętrznych. Paradoksalnie, Program 500+ ma pośrednio pozytywny wpływ na działalność 

tych PES, które swoją ofertę kierują do klientów indywidualnych – wzrost zasobności portfeli 
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rodzin powoduje większy popyt na różnego rodzaju usługi świadczone przez te PES. Trwałość 

PES z pewnością utrudnia znacząca migracja z województwa podlaskiego do innych regionów 

(zwłaszcza do Warszawy) oraz za granicę, zaś w przypadku podmiotów z siedzibą na terenach 

wiejskich – także do Białegostoku. 

Z badań prowadzonych przez ROPS w województwie podlaskim wynika, że sytuacja 

PES choć przez same podmioty oceniana jest stosunkowo pozytywnie, to jednak cały czas nie 

jest w pełni stabilna. Aby osiągnąć trwałość, potrzebne jest systemowe i ciągłe wsparcie 

finansowe dla centrów i klubów integracji społecznej, zaś spółdzielniom socjalnym potrzeba 

ciągłego wzmacniania kapitału ludzkiego i społecznego. Z badania „Kondycja sektora 

ekonomii społecznej w województwie podlaskim” wynika, że na terenie województwa 

podlaskiego, istnieje problem z trwałością podmiotów ekonomii społecznej w województwie 

podlaskim: „Zdecydowana większość podmiotów ekonomii społecznej działa w krótkim okresie 

czasu. Połowa z nich funkcjonuje maksymalnie do 5 lat. Stosunkowo najdłużej działają 

warsztaty terapii zajęciowej (wszystkie powyżej 5 lat), a najkrócej, bo do 5 lat działają zakłady 

aktywności zawodowej”2. Wyniki badania „Kondycja sektora ekonomii społecznej w 

województwie podlaskim” wskazują na fakt, iż wśród najczęstszych przyczyn likwidacji PES 

wymienia się: 

• brak umiejętności zarządczych, 

• brak rozeznania rynku, 

• problemy z pozyskaniem kadry, 

• problemy z utrzymaniem płynności finansowej, 

• zakończenie projektu, do którego realizacji powołano podmiot, 

• utrata finansowania, 

• niższa konkurencyjność, 

• negatywne stereotypy dotyczące grup defaworyzowanych zawodowo, które 

stanowią trzon podmiotów ekonomii społecznej.  

Z wyników badania „Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 

z terenu województwa podlaskiego” przeprowadzonego przez ROPS w Białymstoku w 2017 

                                                 
2 „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”, Market Research World dla ROPS 

w Białymstoku, Białystok 2016, str. 133. 
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roku wynika, że do czynników mających największy negatywny wpływ na brak trwałości 

należą: 

o Problemy i konflikty interpersonalne; 

o Słabość kadry – brak doświadczonych pracowników; 

o Problemy z biurokracją (niejasne prawo np. na temat świadczeń integracyjnych, 

prowadzenia spółdzielni socjalnych itp.); 

o Odpływ mieszkańców województwa do innych regionów; 

o Rzadkie korzystanie przez samorządy z klauzul społecznych. 

 

W związku z powyższym liczba podmiotów ekonomii społecznej wciąż jest zbyt 

niska. Działające podmioty mają głównie zasięg lokalny. Widoczny jest również 

nierównomierny ich rozkład terytorialny. Podmioty w skali województwa nie spełniają 

znaczących funkcji gospodarczych i społecznych a dominująca grupa podmiotów niestety 

znajduje się w fazie początkowej. Analiza danych liczbowych dotyczących liczby PES 

wskazuje na fakt, iż z roku na rok obserwowalny jest spadek liczby podmiotów ekonomii 

społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych. Na terenie województwa podlaskiego 

wciąż zbyt słabe jest zakorzenienie ekonomii społecznej w świadomości społecznej i życiu 

publicznym. Nadal wiele środowisk niewiele wie o ekonomii społecznej albo ma fałszywy jej 

obraz. Wciąż niewiele o ekonomii społecznej wiedzą przeciętni obywatele, co także ogranicza 

możliwość budowania społecznego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych.  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 stworzone zostały różne formy wsparcia i dofinansowania dla istniejących 

i tworzących się podmiotów ekonomii społecznej. Są to przede wszystkim: 

 Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji (w tym projekty dedykowane 

CIS, KIS, WTZ i ZAZ), 

 Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, 

 Działanie 7.3. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-

gospodarczym województwa podlaskiego – działania OWES i ROPS, 

 Działanie 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się. 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych jest wiele 

działań na rzecz ekonomii społecznej. Najważniejsze wydaje się działanie 2.9 – „Rozwój 

ekonomii społecznej”, którego celem jest wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej 
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korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych oraz wzmocnienie systemu wsparcia 

dla podmiotów ekonomii społecznej. Z punktu widzenia kluczowego czynnika rozwojowego, 

jakim jest dostępność środków finansowych, szczególnie istotny wydaje się realizowany w 

ramach tego działania program, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii 

społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Jego realizatorem jest Bank 

Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach 

ww. programu przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł 

na reporęczenia. 

Do mocnych stron rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim należą: 

 wysoka samoocena sytuacji wśród PES, 

 fakt, iż wiele podmiotów ma już za sobą trudny okres i wchodzi w etap stabilności, 

 doświadczona, zaangażowana kadra, 

 szerokie sieci współpracy PES z różnymi instytucjami. 

Do słabych stron rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim należą: 

 niska świadomość istnienia ES w województwie, 

 trudności ze znalezieniem pracowników, 

 wysoki wskaźnik migracji, 

 duża ilość konfliktów międzyludzkich w PES, 

 brak ciągłości finansowania CIS i KIS, 

 zbyt niskie finansowanie dla WTZ. 
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3.2. 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. Doświadczenia ostatniego dziesięciolecia w skali kraju pokazują, że 

zainteresowanie ideą spółdzielczą rośnie. W latach 2009–2012, liczba spółdzielni socjalnych w 

Polsce zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) potroiła się. W następnych 

latach następował dalszy wzrost zarejestrowanych podmiotów. O ile na koniec 2013 r. w KRS 

zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec listopada 2016 r. było 1395 

spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1627 podmiotów3. Praktyka stosowania ustawy 

i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację. W dniu 31 marca 2018 

roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o spółdzielniach socjalnych, która przewiduje 

większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i 

funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych. Najważniejsze 

zmiany dotyczą następujących kwestii:  

 

✓ Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni 

Zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni 

socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, 

o ile pozostały skład członkowski zostanie uzupełniony w ciągu 12 miesięcy. Co ważne, 

członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym. Na uwagę zasługuje też wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej. 

Chodzi o spółdzielnię socjalną o charakterze usługowym. 

 

✓ 6 miesięcy na zmiany w statucie spółdzielni 

W myśl znowelizowanej ustawy spółdzielnie socjalne mają 6 miesięcy na dostosowanie 

swoich statutów do wymogów określonych w nowych przepisach. 

 

 

 

 

                                                 
3 https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-i-solidarna/art,9492,sejm-przyjal-

zmiany-w-ustawie-o-spoldzielniach-socjalnych.html 
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✓ Konsorcjum spółdzielcze 

Kolejne zmiany dotyczą umożliwienia spółdzielniom socjalnym tworzenia konsorcjum 

spółdzielczego w formie umowy. Regulacja pozwoli spółdzielniom wspólnie organizować 

sieć produkcji, handlu i usług, promować działania spółdzielcze oraz wspólnie występować 

w zamówieniach publicznych. 

 

✓ Środki na utworzenie stanowiska pracy 

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu 

wsparcia. Chodzi tu o środki na utworzenie stanowiska pracy w wysokości do 

sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. 

 

✓ Finansowanie kosztów wynagrodzenia 

Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna 

osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub 

niewykonujących innej pracy zarobkowej. Utworzenie stanowiska pracy dla ww. kategorii 

osób może zostać objęte wsparciem w wysokości do kwoty minimalnego wynagrodzenia 

przez 6 miesięcy. 

 

✓ Pieniądze z PFRON 

W myśl dotychczasowych przepisów osoby niepełnosprawne mogły otrzymać środki 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej. Po zmianach istniejąca forma wsparcia została zastąpiona możliwością 

ubiegania się w PFRON o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 

spółdzielni socjalnej, a dodane zostały nowe instrumenty wsparcia na utworzenie stanowiska 

pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi. 

 

✓ Wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej 

W projekcie nowelizacji został ponadto doprecyzowany cel działania spółdzielni socjalnej. 

Wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie 

tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  
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✓ Refundacja składek i kosztów pracodawcy 

Nowe przepisy przewidują również możliwość refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni 

socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym  

 

✓ Praktyki zawodowe 

Kolejną nowością jest możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych 

u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej, przez osobę niepełnosprawną realizującą 

indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej. 

 

Według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, 

w Polsce w 2017 r. na terenie całej Polski działało łącznie 1509 spółdzielni socjalnych. W roku 

2016 było ich 1287. Najwięcej spółdzielni socjalnych funkcjonuje w województwach: 

wielkopolskim, łódzkim oraz mazowieckim. Województwo podlaskie, pod względem 

liczebności spółdzielni socjalnych znajduje się na ostatnim miejscu w rankingu województw, 

co potwierdzają poniższe dane.  

Tabela 2. Spółdzielnie socjalne według województw w latach 2016-2018 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ogólnopolskiego Katalogu Spółdzielni 

Socjalnych, www.spoldzielniesocjalne.org (dane na dzień 16.02.2018 r.) 

Województwo 2016 2017 2018

Wielkopolskie 154 207 207

Śląskie 107 161 161

Mazowieckie 122 139 139

Warmińsko-mazurskie 94 106 106

Małopolskie 89 101 101

Lubuskie 50 100 99

Dolnośląskie 79 90 90

Lubelskie 92 89 89

Podkarpackie 96 87 87

Łódzkie 83 80 81

Kujawsko-pomorskie 65 75 75

Zachodniopomorskie 61 71 71

Pomorskie 66 68 68

Świętokrzyskie 45 48 48

Opolskie 38 46 46

Podlaskie 46 41 41

Suma 2796 1509 1509
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Według najaktualniejszych danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Socjalnych (OZRSS) na terenie województwa podlaskiego zarejestrowanych jest 41 spółdzielni 

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

formalnej likwidacji, ale też podmiotów zarejestrowanych lecz aktualnie nieaktywnych 

gospodarczo. 

 

Mapka 2. Spółdzielnie socjalne według województw w 2018 r.  

 

Źródło: Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) 

 

Najaktualniejsze badania (CATI) przeprowadzone przez Biuro Projektu Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wskazują, iż czynną działalność w 2017/2018 roku 

na terenie województwa podlaskiego prowadzi 20 spółdzielni socjalnych. W poniższej tabeli 

przedstawiono ich zaktualizowane dane teleadresowe oraz informacje na temat zatrudnienia.  

 



 

 

 www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

 

Tabela 3. Spółdzielnie socjalne aktywnie działające w województwie podlaskim w 2017 r. 
 

Lp. 
Nazwa Spółdzielni 

Socjalnej  
Lokalizacja Adres Dane kontaktowe Obecny profil działania 

Liczba zatrudnionych osób 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 

SUBREGION SUWALSKI 

1 PERSPEKTYWA  
Miasto                
Suwałki 

 ul. Kościuszki 110 lok. 3 
 16-400 Suwałki 
 
 adres do korespondencji  
 ul. Sportowa 24  
 16-400 Suwałki 

 798 664 593 - prezes  
 87 563 00 83 
 
 spoldzielnia.perspektywa@wp.pl     
marzena.menia@poczta.onet.pl 
 

- zarządzanie miejskimi słupami 
ogłoszeniowymi na terenie miasta 
Suwałk 
- sprzątanie 
- usługi BHP 
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla 
bezdomnych, nietrzeźwych i 
uzależnionych 

18 21 
18, w tym:                  
8 kobiet,              

10 mężczyzn 

2 MARZENIE 
Miasto            
Suwałki 

 ul. Franciszkańska 8/19 

 16-400 Suwałki 

 509 161 026 

 spoldzielnia.marzenie@wp.pl 
- niepubliczny żłobek  5 4 - całe etaty 

2 - pół etatu 
4, w tym: 
 4 kobiety  

3 CREATIVE MIND 
Miasto            
Suwałki 

 ul. Akacjowa 24 
 16-400 Suwałki 

 500 125 481 
 508 682 212 
 
 biuro@creativemind.com.pl 

- telesprzedaż 
- infolinia 
- badania marketingowe 
- szkolenia i doradztwo, coworking 

1 1 0 

4 JEDYNECZKA 
Powiat              
Suwalski 

 Zastawie 38 
 16-400 Suwałki  

 606 179 282  
 
 martabagan@wp.pl 
 gosiad2009@interia.pl 

- opieka dzienna nad dziećmi,  
- żłobek 4 7 11, w tym:               

11 kobiet 

5 EKONOVA 
Powiat 
augustowski 

 Nowinka 2 
 16-304 Nowinka  

 888 266 839  
 ssekonova@gmail.com 

- kompleksowa oferta z zakresu 
nowoczesnych rozwiązań 
budowlanych, remontowych                  
i przydomowych 

5  3  
2-4 - na 
zlecenie 

3 mężczyzn,         
1 kobieta      

 
6 
 

MOSS 
Miasto 
Suwałki 

 ul. Suzina 1/14                            

16-400 Suwałki 
 

 - 

- działalność agencji reklamowych 
- pośrednictwo w sprzedaży 
- miejsca na cele reklamowe                                   
w pozostałych mediach 

4  4  
4 (dane od 

OWES), brak 
kontaktu 

mailto:marzena.menia@poczta.onet.pl
mailto:spoldzielnia.marzenie@wp.pl
mailto:biuro@creativemind.com.pl
mailto:martabagan@wp.pl
mailto:gosiad2009@interia.pl
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Lp. Nazwa Lokalizacja Adres Telefon Obecny profil działania 
Liczba zatrudnionych osób 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 

SUBREGION BIELSKI 

1 ESSKAPADA Powiat 
siemiatycki 

 Osmola 111                              
17-306 Dziadkowice 

600 881 572 
 

kontakt@paintballpodlasie.pl, 
kamecka.lach@gmail.com 

-usługi rekreacyjne, turystyczne, 
szkoleniowe 
- produkcja kubków z nadrukiem 

 
 

3 

 

 
 

3 

 

 
2, w tym: 

1 mężczyzna,             
1 kobieta 

 

2 INTEGRACJA Powiat             
bielski 

 ul. Dąbrowskiego 3                     
17-100 Bielsk Podlaski 

505 282 645 
 

s.integracja@gmail.com 
s.sidoruk@gazeta.pl 

- gastronomia 

 
 

18 

 

 
 

11 

 

 
9, w tym: 
6 kobiet,                  

3 mężczyzn 
 

3 BIEL BLASK Powiat  
bielski 

 ul. Lipowa 5                                                   
17-100 Bielsk Podlaski 

508 585 556 
508 461 735 
 

bielblask@wp.pl 

- usługi porządkowe 

 
 

8 

 

 
 

5 

 

 
5, w tym:                  

2 mężczyzn,                  
3 kobiety  

 

 

Lp. Nazwa Lokalizacja Adres Telefon Obecny profil działania 
Liczba zatrudnionych osób 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 

SUBREGION ŁOMŻYŃSKI 

1 CONCORDIA Powiat 
kolneński 

 ul. Handlowa 2 
 18-500 Kolno 
 

514 028 337                                                    
514 028 346 - prezes 
 

spoldzielniaconcordia@gmail.com 

- sprzedaż hurtowa odpadów i 
złomu 
- przetwórstwo folii 7 5 5, w tym:                   

5 mężczyzn 

mailto:s.integracja@gmail.com
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2 ALEXIS Miasto Łomża 

ul. Nowogrodzka 151     18-
400 Łomża 

862 181 179 
668395116 
 

alexis_lomza@wp.pl 

- krawiectwo: produkcja i sprzedaż 
wyrobów tekstylnych (pościel, 
poszewki, jaśki, prześcieradło) 19 23 

 
31, w tym;                   

1 mężczyzna,              
30 kobiet  

 

3 NETLAJT Miasto Łomża 
ul. Księżnej Anny 27/10 
18-400 Łomża 

730 877 233 
 

kontakt@netlajt.pl 
 

- serwis komputerowy 
- sklep komputerowy 
- artykuły biurowe, usługi xero                             
- sprzedasz internetowa 

5 5 5 

4 KOFISPORT Miasto Łomża 

Adres rejestrowy                                
ul. Niemcewicza 1/71      
18-400 Łomża 
 

Adres korespondencyjny 
ul. Raginisa 8 
18-400 Łomża 

515 915 960 
664 095 152 
 

biuro@kofisport.pl 
 

- sport 
- turystyka,  
- szkółka pływacka 
- letnie i zimowe obozy 3 6-7 6-7 (zależy od 

sezonu)  

5 POEZJA SMAKU Powiat 
Łomżyński 

ul. Czarnocin 72; 18-421 
Czarnocin 

696 008 303 
 

cateringpoezjasmaku@wp.pl 

- przygotowanie i obsługa przyjęć 
okolicznościowych i świadczenie 
usług cateringowych 

5 5 
5, w tym:                      

2 mężczyzn,                   
3 kobiety 

6 PRZYSTANEK Powiat 
Zambrowski 

18-400 Czerwony Bór 30 
 

503 089 606 
 

adawwdrodze@tlen.pl 

- usługi budowlane 
- budowa dróg i mostów bd. 30 17-18, w tym:                       

17-18 mężczyzn  

7 BLACK HORSE Miasto Łomża 
ul. Gen. Władysława   
Sikorskiego 166 
18-400 Łomża 

797 212 191 
509 821 531 
 

blackhorse@wp.pl 

- działalność w obszarze aktywności 
fizycznej 

3 3-4  3-5, w tym:  

5 mężczyzn 

 

Lp. Nazwa Lokalizacja Adres Telefon Obecny profil działania 
Liczba zatrudnionych osób 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 

SUBREGION BIAŁOSTOCKI 

1 JACHDRUK Powiat 
białostocki 

ul. S. Czarnieckiego 2                            
15-380 Białystok 
 
korespondencyjny: 
ul. świętego Jerzego 19/12 

696-185-051 
881-910-739 
667-955-508 
 

biuro@jachtdruk.pl 
kaminskqa@jacgtdruk.pl 

- jachty, rejsy 
- druk, naprawy 

6 4 
5, w tym: 
2 kobiety,                       

3 mężczyzn 

mailto:kontakt@netlajt.pl
mailto:biuro@kofisport.pl
mailto:biuro@jachtdruk.pl
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2 NEW Miasto 
Białystok  

ul. Sienkiewicza 18/27 

15-092 Białystok  

784 644 997 
509 993 589 
 

biuro.ssnewbialystok@gmail.com 

- roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 
- usługi porządkowe i tereny zielone  

10 5 
5, w tym: 

4 mężczyzn,                 
1 kobieta 

3 KAMIENICZNIK Miasto 
Białystok 

ul. Rejmonta 30/2 
15-717 Białystok; 

721 861 204 
 

krzysztof@rabiczko.pl 

- wynajem mieszkań, prace 
ogólnobudowlane, produkcja mebli 5 5 5 + 1 zlecenie 

(bd.)   

4 FAT CAT Miasto 
Białystok 

ul. Wołodyjowskiego 4/5, 15-
167 Białystok 

500 008 849 
 

fat.cat@o2.pl 

- strony internetowe, fotografia, 
poligrafia, usługi audiowizualne, 
usługi reklamowe 

5 3                      
(2 K, 1 M)  0  

 

Spółdzielnie socjalne z terenu województwa podlaskiego będące w stanie likwidacji:  

1. Spiżarnia  

2. Delta 

3. Info card 

4. Aurora
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W poniższym zestawieniu przedstawiono dane nt. liczby spółdzielni socjalnych na 

terenie województwa podlaskiego działających aktywnie na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jak 

się okazuje liczba spółdzielni zmienia się z roku na rok.  

Tabela 4. Liczba spółdzielni socjalnych w województwie podlaskim w latach 2013-2017 
 

Liczba 

spółdzielni 

socjalnych 

2013 2014 2015 2016 2017 

17 40 37 24 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ROPS 

 

Sytuacja ta w dużej mierze zależna jest od realizacji projektów finansowanych zarówno 

ze środków Unii Europejskiej, jak i funduszy krajowych. Jak każde przedsięwzięcie biznesowe 

spółdzielnie socjalne również poddawane są przez rynek naturalnej weryfikacji. Część 

podmiotów nie jest w stanie zbudować sobie stabilnego przychodu pozwalającego na dalsze 

funkcjonowanie. W takiej sytuacji pozostaje likwidacja bądź zawieszenie działalności. 

W 2017 r. w województwie podlaskim czynnie działało 20 spółdzielni socjalnych, zaś 

rok wcześniej 24. Od kilku lat zauważalny jest spadek liczby przedsiębiorstw społecznych. 

Z badań prowadzonych przez Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku wynika, że przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele.  

W poniższym zestawieniu tabelarycznym zaprezentowano informacje na temat 

głównych przyczyn zamykania PES w województwie podlaskim. 

 

Tabela 5. Przyczyny zamykania/zawieszania PES w województwie podlaskim (N=15) 
 

Problemy wewnętrzne 

Problem Uszczegółowienie problemu 

Nieumiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem 

 

o Konieczność organizacji pracy zespołu 

o Konieczność załatwiania formalności 

o Konieczność pozyskiwania zleceń 

o Brak doświadczenia w zarządzaniu  

o Brak znajomości przepisów 

Brak konkurencyjności PES o Konieczność zdobycia i utrzymania pozycji 

konkurencyjnej na rynku 

o Konieczność ciągłego rozwoju podmiotu 

o Konieczność monitorowania konkurencji 

o Brak odpowiedniego doświadczenia oraz brak 

możliwości jego pozyskania  

o Nieodpowiednia reklama i marketing 

o Niedopasowanie oferty do potrzeb rynku 
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Problemy finansowe o Koszty przewyższające przychody  

o Brak rentowności PES 

o Zachęta finansowa głównym powodem 

zakładania PES 

Problemy kadrowe o Brak odpowiedniego przygotowania do 

podejmowania działalności zawodowej 

o Nieodpowiednie przygotowanie do integracji 

społecznej  

o Konflikty między współpracownikami 

o Brak motywacji  

o Zniechęcenie niepowodzeniami 

Problemy zewnętrzne 

Problem Uszczegółowienie problemu 

Problemy finansowe o Nieefektywne dofinansowanie – koncentracja 

wsparcia na tworzeniu nowych podmiotów  

o Zakończenie finansowania zewnętrznego 

Konkurencja o Duża konkurencja w branżach, w których 

działają PES 

Brak świadomości społeczeństwa odnośnie 

działalności podmiotów ekonomii społecznej 

o Negatywne skojarzenia  

o Brak wiedzy na temat zasad działania PES 

Brak wsparcia zewnętrznego o Nieprzychylność samorządów lokalnych do 

zlecania zadań  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania „Kondycja sektora ekonomii 

społecznej w województwie podlaskim”, ROPS w Białymstoku 2016 

Do problemów wewnętrznych zaliczyć można brak odpowiedniego zarządzania 

przedsiębiorstwem. Podmioty te muszą mierzyć się z wyzwaniami takimi, jak inne 

przedsiębiorstwa, w tym z: odpowiednią organizacją pracy zespołu, pozyskiwaniem zleceń, 

załatwianiem wielu formalności. Obowiązki te spadają zazwyczaj na osobę zarządzającą. 

W wielu przypadkach, brak doświadczenia tej osoby oraz nieposiadanie odpowiednich 

umiejętności zarządczych powodują konieczność zamknięcia podmiotu. Można było by tego 

uniknąć, gdyby posiadali oni szerszą wiedzę o zarządzaniu, bądź mogli korzystać 

z bezpłatnego, profesjonalnego wsparcia zewnętrznego.  

Większość spółdzielni socjalnych w województwie podlaskim działała w branżach, 

które charakteryzują się niskimi kosztami wejścia na rynek, np. prace porządkowe, budowlane, 

opiekuńcze czy gastronomiczne, co z kolei powoduje dużą konkurencję. Duża konkurencja, w 

połączeniu z brakiem odpowiedniego doświadczenia biznesowego, niejednokrotnie zmusza 

przedsiębiorców do zakończenia działalności. Bardzo ważnym czynnikiem mającym 

bezpośredni wpływ na rozpad PES są również problemy z dobraniem odpowiedniej kadry. 

Osoby, pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, często mają problem 
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z właściwym wykonywaniem obowiązków zawodowych. Wśród współpracowników dochodzi 

też do konfliktów prywatnych. Współpraca w PES opiera się na relacjach z obcymi sobie 

osobami, które pochodzą z różnych środowisk, mają różne poglądy, priorytety oraz zamiary. 

Zdarza się, że nie zważając na rentowność danej jednostki działania wykonywane są w 

zamiarze wyłącznie chęci własnego zysku lub innych korzyści materialnych, uzyskanych 

kosztem całej organizacji. 

Często, powodem zamknięcia działalności jest również zniechęcenie się brakiem 

powodzenia przedsięwzięcia i brakiem motywacji do przezwyciężenia przeszkód. Do 

głównych powodów zamknięcia sporej części organizacji zaliczyć należy brak rentowności 

podejmowanych działań. Celem znacznej części podmiotów ekonomii społecznej (w tym 

spółdzielni socjalnych) jest wypracowanie zysku. Niejednokrotnie, utrata płynności 

finansowej, była przyczyną likwidacji wielu przedsiębiorstw społecznych. 

Do problemów zewnętrznych należy zaliczyć brak odpowiedniego wsparcia 

finansowego. Dotychczasowe wsparcie finansowe skupia się w zasadniczej mierze na 

tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej (dotyczy głównie spółdzielni socjalnych). 

W późniejszej fazie działania, kiedy podmioty nie są jeszcze autonomiczne finansowo, nie 

mogą pozyskać finansowania, co często prowadzi do zamknięcia działalności. Niejednokrotnie, 

wizja pozyskania wsparcia finansowego na założenie działalności, jest głównym powodem do 

otwarcia podmiotu, po zakończeniu wymaganego okresu, zarządzający nie potrafią utrzymać 

działalności. W przypadku podmiotów innych niż spółdzielnie socjalne, finansowanie 

zewnętrzne umożliwia prowadzenie działalności określonej w programie. Po zakończeniu 

finansowania i wypełnieniu wszystkich założeń programu często kończy się działalność 

podmiotu. Dużym utrudnieniem dla podmiotów ekonomii społecznej jest niska świadomość 

społeczna dotycząca zasad ich funkcjonowania. Niejednokrotnie przedstawiciele PES zmuszeni 

są do wyjaśniania podstaw działalności swoich przedsiębiorstw, co nie wpływa pozytywnie na 

chęć kontynuowania działalności. Działalność konkurencji to aspekt, na który przedstawiciele 

podmiotów ekonomii społecznej nie mają bezpośredniego wpływu. Duże nasilenie firm o 

podobnym zakresie usług i produktów to jeden z ważniejszych czynników, mających wpływ 

na to, że wiele podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego zamyka 

swoją działalność.  
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Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą 

 

Jedną z grup podmiotów ekonomii społecznej są 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 jak również kraju jest trudna do oszacowania, gdyż nie jest prowadzony rejestr 

tych podmiotów. Najbardziej aktualne dane wojewódzkie dotyczące liczby typu podmiotów 

pochodzą z badania „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa 

podlaskiego” przeprowadzonym przez KLON/JAWOR na zlecenie UMWP w 2016 r. 

Wyniki przedmiotowego badania wskazują na fakt, iż 6% organizacji pozarządowych 

wskazywało w badaniu jako jedno ze swoich źródeł przychodu działalność gospodarczą. 

Organizacje z województwa podlaskiego częściej niż stowarzyszenia i fundacje w całej Polsce 

realizują zadania publiczne finansowane ze środków samorządowych (60%, w całym sektorze 

55%) lub rzędowych (23%, w całym sektorze 18%). Częściej też otrzymują dotacje od innych 

polskich organizacji pozarządowych (15% w stosunku do 11% w całym sektorze), a także (choć 

różnica wynosi tylko 2 pkt. procentowe) więcej organizacji w podlaskim ma wpływy z 

działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz składek członkowskich. Ta ostatnia różnica 

związana jest z większym odsetkiem stowarzyszeń w województwie podlaskim (87%) niż w 

całej Polsce (84%). Są jednak źródła przychodu, z których stowarzyszenia i fundacje z 

województwa podlaskiego korzystają wyraźnie rzadziej, należą do nich darowizny od osób 

prywatnych (35% organizacji podlaskich w stosunku do 45% w całej Polsce), darowizny od 
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instytucji i firm (24% organizacji podlaskich w stosunku do 35% w całej Polsce), przychody z 

1% podatku (17% organizacji podlaskich w stosunku do 23% w całej Polsce) oraz przychody 

ze zbiórek publicznych (6% organizacji podlaskich w stosunku do 10% w całej Polsce). 

Ponadto w sumie z działalności ekonomicznej w województwie podlaskim przychody czerpie 

17% organizacji pozarządowych.  

Z badań prowadzonych przez Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku wynika, że w województwie podlaskim (próba badawcza 515 NGO) 

14,8% organizacji prowadzi działalność gospodarczą, przy czym podmioty funkcjonujące 

na terenach wiejskich częściej decydują się na taką formę działania. Różnica ta jest niewielka i 

wynosi 2,5 punktu procentowego. Niski odsetek NGO prowadzących działalność gospodarczą 

jest niekorzystny. Brak działalności wiąże się bowiem z brakiem samodzielności finansowej. 

Większość badanych organizacji jest zatem finansowana ze środków zewnętrznych. 

 

Wykres 5. Deklaracja prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje 

pozarządowe (N=515) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania „Kondycja sektora ekonomii społecznej    

w województwie podlaskim” 
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Zakłady Aktywności Zawodowej 

 

Jednym z podmiotów reintegracyjnych są Zakłady Aktywności Zawodowej. Są to 

podmioty, których 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. 

Zakłady aktywności zawodowej działają w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tworzą one 

miejsca pracy dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę 

psychiczną, jednocześnie przyczyniając się do społecznej reintegracji ich pracowników. ZAZ 

mogą być tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), fundacje, 

stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.  

Z najaktualniejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 

2016 r. na terenie kraju działały 103 zakłady aktywności zawodowej. Organami prowadzącymi 

dla 64% jednostek były organizacje non-profit (stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty 

wyznaniowe), dla 34% - jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiaty), a dla 2% 

jednostek - spółdzielnie socjalne. Założycielami 66 zakładów działających w ramach sektora 

non-profit były najczęściej stowarzyszenia (48), następnie fundacje (11), a najrzadziej 
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społeczne podmioty wyznaniowe (7). Znaczna część - 7 na 10 - podmiotów non-profit 

prowadzących ZAZ posiadała status organizacji pożytku publicznego. Warto odnotować, że w 

2016 r. sześć podmiotów z sektora non-profit prowadziło po 2 zakłady aktywności zawodowej4.  

Warto zauważyć, iż w porównaniu do roku 2015 r. liczba aktywnych ZAZ zwiększyła 

się o 6 jednostek. Jednostki non-profit, które prowadziły ZAZ wskazywały najczęściej jako 

główną dziedzinę działalności statutowej pomoc społeczną i humanitarną (58%). Dużo rzadziej 

deklarowały, że ich podstawowa aktywność dotyczyła rynku pracy i aktywizacji zawodowej 

(16%), ochrony zdrowia (13%), a jeszcze rzadziej - edukacji i wychowania (9%). 
 

 

Mapka 3. Liczba i rozmieszczenie Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie Polski 

 

 

Źródło: „Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej” – raport końcowy, Państwowy Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, sierpień 2017 r. 

 

Dane ogólnopolskie zebrane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na fakt, iż               

w 2016 r. średnio na jedno województwo przypadało po 6,4 zakładu aktywności zawodowej, 

podczas gdy w 2015 r. było ich 6,1. Najliczniej ZAZ występowały w województwach 

                                                 
4  Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 

zajęciowej w 2016 r. - notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 13.11.2017 r. 
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podkarpackim i śląskim (po 13), a następnie wielkopolskim (9), natomiast najmniej placówek 

funkcjonowało w województwie lubuskim (1) i województwie pomorskim (2). W porównaniu 

z 2015 r. w większości województw liczba aktywnych zakładów aktywności zawodowej nie 

zmieniła się. Wzrost liczby zakładów o 1 podmiot nastąpił w 6 województwach: dolnośląskim, 

podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz lubuskim.  

 

Mapka 4. Pracownicy zakładów aktywności zawodowej z orzeczoną 

niepełnosprawnością w 2016 r. według województw 

 

Notatka informacyjna Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej                  

i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017 r. 
 

Na koniec 2016 r. we wszystkich zakładach aktywności zawodowej zatrudnionych było 

blisko 5,7 tys. osób, co odpowiadało niemal 4 tys. pełnych etatów. W porównaniu z rokiem 

2015 zatrudnienie w ZAZ zwiększyło się o 0,4 tys. osób. Średnia liczba zatrudnionych w jednej 

placówce wyniosła 55 pracowników (o 1 osobę więcej niż w 2015 r.). 

Z danych GUS wynika, że osoby z orzeczoną niepełnosprawnością stanowiły 76% 

ogółu zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej w 2016 r., a przyrost liczby 

zatrudnionych w tej grupie wyniósł blisko 8% w porównaniu z 2015 r. Wśród niemal 4,3 tys. 

pracowników z niepełnosprawnościami w ZAZ na koniec 2016 r. największy udział miały 

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (61%), następnie - o umiarkowanym stopniu 
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(38%), zaś najrzadziej w zakładach zatrudniano osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 

(1%).  

Łączny koszt funkcjonowania w 2016 r. wszystkich ZAZ wyniósł blisko 198 mln zł, co 

w przeliczeniu na jeden zakład stanowiło 1,9 mln zł, a w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 

z kategoriami niepełnosprawności zgodnie z ustawą - 47,8 tys. zł. Głównym źródłem 

finansowania działalności ZAZ były środki z PFRON (63%), a środki samorządów 

województw stanowiły jedynie 4% tej kwoty.   
 

Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017 dowodzi, że na terenie województwa podlaskiego 

w 2017 r. działały 4 Zakłady Aktywności Zawodowej:  

• Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, 

• Zakład Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH w Białymstoku, 

• Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży, 

• Zakład Aktywności Zawodowej KRZYŻEWO Centrum Turystyczno-

Rehabilitacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapka 5. Zakłady Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim w 2017 r.  
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Źródło: opracowanie własne 
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887 092 991 

Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży powstał w 2011 roku w ramach 

projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. W latach 2012-2017 Zakład działał na 

terenie Miasta Zambrów, a pod koniec 2017 roku został przeniesiony do Łomży. Od 2012 roku 

jego działalność jest finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz Województwo Podlaskie. W zakładzie pracuje ponad 40 osób, 

w większości znacznie niepełnosprawnych. Uczestnicy ZAZ mają zapewnioną kompletną 

opiekę medyczną, szerokie wsparcie rehabilitacyjne (fizjoterapeuta, psycholog, doradca 

zawodowy), a także mogą liczyć na dobre warunki pracy w wygodnym lokalu. Osoby spoza 

Łomży są dowożone transportem własnym ZAZ. Początkowo (w latach 2011-2015) placówka 

ta pełniła rolę mini sortowni odpadów opakowaniowych. Obecnie jednak zakład ten 

specjalizuje się w produkcji tekstylnej. Szwalnia produkuje torby bawełniane, pościel, ręczniki, 

a także realizuje zamówienia specjalne, jak np. gadżety reklamowe. Pracownicy niezdolni do 

pracy przy maszynach szwalniczych wykonują na zlecenie zewnętrznych klientów proste prace 

fizyczne (malowanie, porządkowanie terenów zielonych). W 2017 roku ZAZ zatrudniał łącznie 

46 osób, w tym 38 osób niepełnosprawnych.  

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku 

Lipniak 3, 16-402 Suwałki 

509 709 386 
 

Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności w Lipniaku powstał 1 czerwca 2011 r. 

Przedmiotem działalności Ośrodka była realizacja zadań własnych z zakresu pomocy 

społecznej polegającej na rehabilitacji zawodowej i społecznej, a w szczególności: tworzenie 

stanowisk osobom niepełnosprawnym zaliczanym do umiarkowanego i znacznego stopnia 

niepełnosprawności, prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej, przygotowanie do 

życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego 

i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. 

Od 2011 r. Ośrodek prowadził działalność usługowo-produkcyjną: usługi noclegowe 

i żywieniowe. Wieloletnie doświadczenie z osobami niepełnosprawnymi zainspirowało                    

p. Bożennę Chmielewską, kierownika zakładu, do utworzenia miejsca przyjaznego 

i potrzebnego osobom niepełnosprawnym. W tym celu w 2012 r. Ośrodek Wsparcia w Lipniaku 

rozpoczął realizację dwóch projektów: „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu 

http://www.pfron.org.pl/
http://www.pfron.org.pl/
https://www.wrotapodlasia.pl/
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Aktywności Zawodowej w Lipniaku” (projekt realizowany od 1 września 2012 r. do 31 stycznia 

2015 r. współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym) i „Edukacja + praca = sukces” (projekt realizowany 

od 1 października 2012 r. do 31 stycznia 2015 r. współfinansowany był ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. 

Niepełnosprawni na rynku pracy).  

Dzięki realizowanym projektom 1 sierpnia 2013 r. w Suwalskim Ośrodku Wspierania 

Aktywności w Lipniaku utworzono 24 miejsca pracy na stanowiskach pomocniczych w dziale 

produkcyjno-usługowym (pokojowy, recepcjonista hotelowy, kucharz, robotnik gospodarczy, 

robotnik, ogrodnik, maglarz, pracz, krawiec). 5 września 2013 r. Suwalski Ośrodek Wspierania 

Aktywności podpisał umowę dotyczącą dofinansowania Zakładu Aktywności Zawodowej. 20 

września 2013 r. Wojewoda Podlaski decyzją nr D/0045/2013 nadał status zakładu aktywności 

zawodowej i Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności został przekształcony w Zakład 

Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.  

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku jest wyodrębnioną organizacyjnie 

i finansowo jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, nie posiadającą osobowości 

prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego Powiatu Suwalskiego. 

Głównym celem zakładu jest zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych, prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla ww. osób, 

przygotowanie ich do aktywnego życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji 

pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W ramach rehabilitacji zawodowej 

zatrudnione osoby z niepełnosprawnością wykonują usługi hostelowe, magielnicze i pralnicze, 

przygotowują posiłki, świadczą usługi cateringowe, porządkowe, jak również wykonują 

rękodzieło, uprawiają warzywa i owoce na własne potrzeby. Liczba osób zatrudnionych na 

dzień 31.12.2017 r. to 49 osób (27 kobiet i 22 mężczyzn), w tym 36 osób niepełnosprawnych).  

 

Zakład Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH w Białymstoku 

Sklep Charytatywny 
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Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34 

     

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; 

→ Sekcja darowizn i recyklingu – mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Swobodnej 24 

(lok. 202, 203) (pod koniec roku ta sekcja mieściła się już na ul. Antoniuk Fabryczny 

34) – 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.  

Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH”  na koniec roku 2017 zatrudniał 

25 osób, w tym 19 osób z niepełnosprawnością. 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 – jednocześnie na jednej zmianie jest: 

✓ w sklepie Charytatywnym „MY DLA INNYCH” – 2 pracowników oraz trener pracy, 

✓ w części „darowizn i recyklingu” – 5 pracowników oraz trener pracy, co zapewnia 

komfortowe warunki zatrudnienia w kontekście przestrzeni, spokoju, wykonywania 

czynności pracowniczych. 

 

 

 

 

Zakład Aktywności Zawodowej Krzyżewo Centrum Turystyczno – Rehabilitacyjne 

Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły 

86 476 42 18, 513 816 376 
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Zakład Aktywności Zawodowej Krzyżewo Centrum Turystyczno – Rehabilitacyjne 

swoją działalność rozpoczął 1 maja 2016 r. z inicjatywy Komitetu Pomocy Niewidomym 

w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku oraz Fundacji „Praca dla Niewidomych”. Na koniec 2017 

r. w zakładzie zatrudnione były 43 osoby, w tym 31 osób niepełnosprawnych. Zakład prowadzi 

działalność usługowo-produkcyjną tzn: hotelarską, gastronomiczną i cateringową, 

rehabilitacyjną, hipoterapii i nauki jazdy konnej oraz wynajmu terenów sportowych. Zadania 

Zakładu to przede wszystkim przeprowadzanie kompleksowych zabiegów mających na celu 

zwiększenie stopnia usamodzielniania zawodowego, społecznego i życiowego pracowników 

ZAZ. Podejmowane są działania z zakresu: 

• Organizowania odpowiednio przystosowanych miejsc pracy, uwzględniając potrzeby 

i możliwości niepełnosprawnych. 

• Wspomagania pracowników niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych 

obowiązków wynikających z zakresu wykonywanej pracy oraz w załatwianiu spraw 

osobistych. 

• Umożliwienia udziału osobom niepełnosprawnym w wydarzeniach kulturalnych, 

organizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów itp. 

• Zapewnienia doradztwa zawodowego, udzielenie wsparcia przy samodzielnym 

przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych  służących do podejmowania przez 

niepełnosprawnych zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

• Zapewnienia rehabilitacji medycznej, zawodowej, społecznej. 

Osoby niepełnosprawne dzięki pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej posiadają swoją 

niezależność, poczucie własnej godności, czują się potrzebne i funkcjonują w normalnym 

środowisku.      

 

 

 

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki powołane do rehabilitacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych. Finansowane są ze środków PFRON, środków 

samorządowych i innych źródeł. Wśród zadań WTZ istotne miejsce zajmuje wsparcie osób 
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niepełnosprawnych w uzyskiwaniu kompetencji do samodzielnego funkcjonowania 

w przestrzeni społecznozawodowej. Działania WTZ-ów opierają się na metodzie terapii 

zajęciowej oraz indywidualnej pracy z klientem. W WTZ osoby niepełnosprawne mają być 

wspierane w procesie wchodzenia na rynek pracy. 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. 

Z najaktualniejszych danych ogólnopolskich tj. danych Głównego Urzędu 

Statystycznego wynika, że na koniec 2016 r. w skali kraju aktywną działalność prowadziło 708 

warsztatów terapii zajęciowej, tj. o 9 więcej niż w roku 2015. Najczęściej organizatorami tego 

rodzaju jednostek były podmioty sektora non-profit – w skali kraju prowadziły one łącznie 77% 

warsztatów. Kolejne 18% warsztatów działało w ramach jednostek samorządu terytorialnego i 

instytucji im podległych. Wśród nielicznej grupy warsztatów prowadzonych przez inne typy 

podmiotów (5%) najwięcej działało w ramach spółdzielni socjalnych (3%). Wśród 

nowopowstałych warsztatów – 6 założyły stowarzyszenia, a po jednym: fundacja, społeczny 

podmiot wyznaniowy oraz jednostka samorządu terytorialnego. 

W 2016 r. podmioty non-profit prowadzące WTZ najczęściej jako główną dziedzinę 

swojej działalności wskazywały pomoc społeczną i humanitarną (67%), rzadziej ochronę 

zdrowia (19%) oraz edukację wychowanie, badania naukowe (8%). W latach poprzednich 

zróżnicowanie tych podmiotów ze względu na dziedzinę działalności było zbliżone do 2016 r. 



 

62 
 
 

www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

Większość podmiotów sektora non-profit prowadzących warsztaty posiadała status organizacji 

pożytku publicznego (65%). 

W 2016 r. najwięcej warsztatów terapii zajęciowej miało swoje siedziby 

w województwach wielkopolskim oraz mazowieckim (po 12%). Województwa, w których 

działało najmniej warsztatów to opolskie (2%), i lubuskie (3%), a także podlaskie, 

zachodniopomorskie oraz świętokrzyskie (po 4%). Średnio na jedno województwo przypadały 

44 takie placówki. Choć w większości województw dominowały WTZ prowadzone przez 

podmioty non-profit, to ich udział był jednak zróżnicowany – od 42% w województwie 

lubuskim do 89% w województwie pomorskim, 87% w województwie opolskim i 86% w 

województwie wielkopolskim.  
 

Mapka 6. Rozmieszczenie warsztatów terapii zajęciowej według województw i rodzaju 

podmiotów prowadzących w 2016 r. 

 

* Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych im podległych, np. ośrodków pomocy społecznej 

lub domów pomocy społecznej 

Źródło: Notatka informacyjna Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności 

zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017 r. 

 

Mapa 7. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w 2016 r. według województw 
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Źródło: Notatka informacyjna Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności 

zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017 r. 

 

Liczba uczestników zajęć WTZ regularnie się zwiększa, średniorocznie jest to przyrost 

o ok. 0,5 tys. osób. W 2016 r. z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej skorzystało 26,5 tys. 

osób z orzeczoną niepełnosprawnością – liczba ta stanowiła 0,8%5 ogólnej liczby 

niepełnosprawnych w kraju. Przeciętnie w zajęciach w jednym WTZ uczestniczyło 37 osób 

niepełnosprawnych. Najwięcej beneficjentów zadeklarowały WTZ znajdujące się 

w województwie wielkopolskim (11% ogólnej liczby beneficjentów), a następnie 

w mazowieckim, śląskim i małopolskim (po 10%). Najmniejszą liczbą osób uczestniczących w 

warsztatach charakteryzowały się województwa: lubuskie i opolskie (po 2%), tam też działało 

najmniej warsztatów. Wśród uczestników WTZ, podobnie jak w latach poprzednich, 45% 

stanowiły kobiety. Uczestnikami warsztatów rzadko były osoby w wieku 16-18 lat - stanowiły 

one jedynie 3% wszystkich osób korzystających z zajęć w warsztatach.  

 

W 2016 r. 1,7 tys. osób opuściło warsztaty, co stanowiło 6% w odniesieniu do liczby 

uczestników na koniec roku. Wśród nich 0,4 tys. (tj. 23%) podjęło zatrudnienie, w tym 

                                                 
5 Na podstawie danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, przyjęto liczbę osób niepełnosprawnych 

w wieku 16-59 lat w przypadku kobiet oraz 16-64 lata w przypadku mężczyzn, w ujęciu średniorocznym za 

2016 r.  
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w zakładach aktywności zawodowej - 7% spośród osób, które opuściły WTZ, a w zakładach 

pracy chronionej - 3%. W odniesieniu do osób, które po opuszczeniu WTZ podjęły zatrudnienie 

było to odpowiednio 29% i 14%. W 2016 r. we wszystkich WTZ zatrudnionych było 9,9 tys. 

osób, których praca odpowiadała 8,3 tys. pełnych etatów. Wśród tych pracowników 72% 

stanowiła kadra zaangażowana w proces rehabilitacji, np. instruktorzy zawodu, psychologowie, 

lekarze, rehabilitanci, pracownicy socjalni. Przeciętnie w jednym WTZ pracowało 14 osób, a 

jeden pracownik przypadał średnio na 2,7 uczestnika, natomiast jeden pracownik merytoryczny 

na blisko 3,7 uczestnika. Łączny koszt funkcjonowania wszystkich WTZ w 2016 r. wyniósł 

471 mln zł. Głównym źródłem finansowania działalności warsztatów były środki z PFRON – 

stanowiły one 89% wszystkich środków, jakimi dysponowały te jednostki. Średni roczny koszt 

działalności jednego warsztatu kształtował się na poziomie 667 tys. zł, a w przeliczeniu na 

jednego uczestnika zajęć - 17,8 tys. zł i był wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 1,0 tys. 

zł.  

 

Monitoring WPRES wykazuje, iż liczba WTZ na terenie województwa podlaskiego nie 

zmienia się na przestrzeni lat. Analiza danych liczbowych wskazuje na fakt, iż sytuacja WTZ 

na terenie województwa podlaskiego jest stabilna. Liczba warsztatów terapii zajęciowej 

utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie – 25. Dane adresowe dotyczące WTZ 

w województwie podlaskim przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.  

 

Tabela 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej w województwie podlaskim działające w 2017 r. 

Lp. Powiat WTZ Dane adresowe 

1 augustowski 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

WTZ w Augustowie 

Augustów Portowa 12 16-300 Augustów 

2 białostocki 

Podlaskie Stowarzyszenie 

Sportowe Osób 

Niepełnosprawnych 

„START” 

Ogrodniczki Białostocka 62 16-030 Supraśl 

3 białostocki 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

„RAZEM” 

Czarna 

Białostocka 
Czajkowskiego 9 16-020 

Czarna 

Białostocka 

4 białostocki Fundacja Nowa Wola Nowa Wola   16-050 Michałowo 

5 bielski  
Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej 

Bielsk 

Podlaski 
Żwirki i Wigury 4 17-100 Bielsk Podlaski 

6 grajewski 
Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 
Grajewo Os. Południe 61 19-200 Grajewo 
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Społecznych Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

7 hajnowski Parafia pw. Św. Trójcy Hajnówka 3-go Maja 63 17-200 Hajnówka 

8 kolneński Fundacja Vita Familiae Kolno Wojska Polskiego 48 18-500 Kolno 

9 łomżyński 

Stowarzyszenie Rodzice 

Dzieciom Troski 

Specjalnej 

Marianowo 5   18-421 Piątnica 

10 moniecki 
Caritas Diecezji 

Białostockiej 
Mońki Al. Niepodległości 3 19-100 Mońki 

11 sejneński 

Regionalne 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

Sejny 1 Maja 2 16-500 Sejny 

12 siemiatycki 

Dom Zakonny 

Zgromadzenia Sióstr 

Karmelitanek Dzieciątka 

Jezus 

Siemiatycze 
Bartosza 

Głowackiego 2 
17-300 Siemiatycze 

13 siemiatycki 
Stowarzyszenie Pomocy 

"Szansa" 
Dołubowo 35   17-306 Dziadkowice 

14 sokólski 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

"Razem" 

Sokółka Piłsudskiego 5 16-100 Sokółka 

15 sokólski 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

"Radość Życia" 

Dąbrowa 

Białostocka 
Gen. Sulika 1 16-200 

Dąbrowa 

Białostocka 

16 suwalski 
Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 
Filipów Stefa Batorego 16-424 Filipów 

17 wysokomazowiecki 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych  
Kozarze   18-230 Ciechanowiec 

18 wysokomazowiecki 
Stowarzyszenie Pomocy 

"SZANSA" 

Stare 

Racibory 
  18-218 Sokoły 

19 zambrowski 
Zgromadzenie Sióstr 

Służek NMPN  
Szumowo Cmentarna 18-305 Szumowo 

20 Białystok Fundacja AC Białystok Storczykowa 7 15-644 Białystok 

21 Białystok 
Caritas Archidiecezji 

Białostockiej 
Białystok Knyszyńska 12a 15-702 Białystok 

22 Białystok 
Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "Jard" 
Białystok Transportowa 4 15-399 Białystok 

23 Białystok Spółdzielnia SNB Białystok Kraszewskiego 26/2 15-025 Białystok 

24 Łomża 
Zakłady Spożywcze 

"BONA" Sp. z o.o. 
Łomża Bernatowicza 3 18-400 Łomża 

25 Suwałki 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 
Suwałki Utrata 9 16-400 Suwałki 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

Miasto Białystok 



 

66 
 
 

www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

1. WTZ (Caritas Archidiecezji Białostockiej) w Białymstoku 

Organ prowadzący - Caritas Archidiecezji Białostockiej Warsztat Terapii Zajęciowej  

ul. Knyszyńska 12A, 15-702 Białystok 

85 673-13-01, 697 020 098  

wtz.bialystok@caritas.pl 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1996 roku. Początkowo WTZ prowadzony był 

przez Zakład Pracy Chronionej Mag-Ton, w 2016 roku jednostkę przejął Caritas Archidiecezji 

Białostockiej Warsztat Terapii Zajęciowej. Warsztat 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 40 osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia w Warsztacie 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: 

• Pracownia gospodarstwa domowego, 

• Pracownia krawiecka, 

• Pracownia plastyczna, 

• Pracownia przyrodnicza, 

• Pracownia rehabilitacyjna, 

• Pracownia techniczna, 

• Pracownia modelarska, 

• Pracownia poligraficzno – komputerowa, 

• Pracownia aktywizacji zawodowej. 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 14 osób (w tym: 

11 kobiet i 3 mężczyzn).  
 

 

 

2. WTZ Spółdzielnia SNB w Białymstoku  

Organ prowadzący - Spółdzielnia SNB 

Kraszewskiego 26/2 

15-025 Białystok  

85 74 56 735 

wtz@snb.pl 
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Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni SNB istnieje od 1993 roku. WTZ zajmuje 

się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (głównie niewidomych i 

słabowidzących. WTZ tworzy osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy 

warunki umożliwiające rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie pozyskania lub 

przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia realizowane są w 

pracowniach: 

• gospodarstwa domowego, 

• usprawniania fizycznego, 

• technicznej, 

• dydaktyczno-oświatowej, 

• komputerowej, 

• plastycznej. 

Działalność warsztatu w 90% finansowana jest ze środków PFRON i w 10% ze środków 

Miasta Białystok. Warsztat w 2017 roku zatrudniał łącznie 10 osób (w tym: 7 kobiet i 3 

mężczyzn). 

 

3. WTZ Białystok (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JARD”) 

Organ prowadzący - Przedsiębiorstwie Wielobranżowe Jard  

Transportowa 4 

15-399 Białystok  

85 74 29 138 

wtz@jard.pl 

 

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. WTZ posiada 6 pracowni tematycznych: 

• krawiecką, 

• plastyczną, 

• gospodarstwa domowego, 

• audiowizualną, 

• komputerową, 

• techniczną. 

mailto:wtz@jard.pl


 

68 
 
 

www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

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. 

 

4. WTZ w Białymstoku 

Organ prowadzący - Fundacja AC Wytwórnia Części Samochodowych 

ul. Storczykowa 7 

15-644 Białystok 

85 742 32 18 

 

WTZ funkcjonuje od września 2011 r. w ramach Fundacji AC. Warsztat posiada bogate 

doświadczenie w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warsztaty Terapii Zajęciowej są bezpłatną 

placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

15.00. Obecnie w terapii bierze udział 25 osób. Zadaniem jest rehabilitacja społeczna i 

zawodowa, która umożliwia zdobycie odpowiednich umiejętności potrzebnych do 

samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Dla każdego uczestnika opracowywany 

jest indywidualny program terapii i rehabilitacji. Uczestnicy WTZ biorą udział w konkursach 

plastycznych, muzycznych, w turniejach sportowych. Prowadzona jest współpraca ze szkołami, 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi. Organizowane są wystawy, 

kiermasze pikniki, wycieczki i wyjścia poza WTZ (m.in. kino, teatr, galerie). Przy WTZ działa 

zespół muzyczny „Crazy Gitars”. 

 

Powiat Białostocki 

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

Organ prowadzący: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

ul. Czajkowskiego 

916-020 Czarna Białostocka  

razem.wtz@wp.pl 

 

SON „Razem” powołane zostało w 1999 roku z potrzeby osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin. W 2008 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Celem działalności SON 

„Razem” jest organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć zmierzających do poprawy 

sprawności wśród osób niepełnosprawnych, udzieleniu podstawowej pomocy doradczej i 

informacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Ponadto SON „Razem” dba o 
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kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, wyzwolenie potencjału 

twórczego, organizując spotkania integracyjne, konkursy, przeglądy i warsztaty. 

Cykliczne zadania organizowane od kilkunastu lat to: 

• Festiwal Pieśni i Poezji Żołnierskiej i Patriotycznej ON „ O Czarną Różę”, 

• Warsztaty Twórcze ON, 

• Wyjazd na spektakl do opery lub teatru, 

• Przegląd Twórczości Artystycznej ON „Gwiazda Betlejemska”. 

  Od 2002 roku SON „Razem” jest jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej. 

We wszystkich działaniach Stowarzyszenie zabiega o to, aby ułatwić życie codzienne osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom i włączyć do czynnego udziału w życiu społeczności 

lokalnej. Jest to placówka dziennego pobytu, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna 

i zawodowa. Uczestnicy w poszczególnych pracowniach uczą się min. podstaw obsługi 

komputera, obsługi kamery video i aparatu fotograficznego, higieny 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. W 2017 r. WTZ nie zatrudniał osób.  

 

6. WTZ w Nowej Woli  

Warsztat Terapii Zajęciowej  

Organ prowadzący: Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Warszawie 

Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo 

66 86 17 777 

wtz.nowawola@o2.pl 

 

Warsztat powstał w 2010 roku w Nowej Woli. Początkowo prowadzony był przez 

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

PHO, WTZ 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, 
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• pracownia multimedialna, 

• bukieciarsko-ogrodnicza, 

• krawiecka, 

• techniczna, 

• artystyczna.  

W WTZ zatrudnionych jest sześciu Instruktorów, Kierownik, Rehabilitant, Psycholog, 

dwóch Kierowców i Sprzątaczka. Na koniec 2017 roku w WTZ zatrudnionych było 12 osób (w 

tym: 6 kobiet i 6 mężczyzn). Kadra opiekuje się trzydziestoma niepełnosprawnymi 

uczestnikami w godzinach 7:30 – 15:30. 

 

7. WTZ w Ogrodniczkach  

Organ prowadzący: Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” 

Ogrodniczki  

ul. Białostocka 62 

16-030 Supraśl 

85 7108 100 

@wtzwogrodniczkach 

wtzwogrodniczkach@gmail.com 

 

WTZ w Ogrodniczkach istnieje przy białostockim Podlaskim Stowarzyszeniu 

Sportowym Osób Niepełnosprawnych START od 1995 roku. Zajęcia odbywają się 

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. 

Powiat Siemiatycki 
 

8. WTZ Siemiatycze 

Organ prowadzący: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 

ul. Bartosza Głowackiego 2 

17-300 Siemiatycze 

85 656 11 78 

wtzsiemiatycze@wp.pl 

790 77 11 21 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach jest placówką pobytu dziennego. 

Uczestnikami warsztatów jest 30 osób. Warsztat istnieje od 2005 roku i jest prowadzony przez 
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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. 

 

9. WTZ Dołubowo  

Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” 

Dołubowo 35 

17-306 Dziadkowice 

664 242 299, 85 655 02 82  

wtz3@spszansa.pl 

 

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

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie uczęszcza 45 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 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. 

 

 

Powiat Sokólski 

10. WTZ w Dąbrowie Białostockiej  
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Organ prowadzący - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”  

ul. Gen. Sulika 1 

16-200 Dąbrowa Białostocka  

85 7120 285 

stow.wtz.d@wp.pl  

 

W roku 1999 grupa pasjonatów, w skład której wchodzili samorządowcy, pracownicy 

opieki społecznej, poradni wychowawczo-zawodowej, szpitala oraz rodzice dzieci 

niepełnosprawnych, pragnąca przyjść z pomocą niepełnosprawnej młodzieży utworzyła 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”. 

Celem Stowarzyszenia stało się działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych 

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. WTZ wspiera rodziny z problemem 

niepełnosprawności ich dzieci w zakresie rehabilitacji, organizowania wypoczynku, integracji 

ze środowiskiem. Aby zrealizować główny cel swojego programu Stowarzyszenie postanowiło 

utworzyć w Dąbrowie Białostockiej Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ). Pierwszych 

podopiecznych WTZ przyjął 1 marca 2000 r. 

WTZ zajmuje się pozaszkolną edukacją dla dorosłych osób niepełnosprawnych, 

głównie z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym oraz zespołem Downa. Jest 

placówką pobytu dziennego. Przebywają w nim niepełnosprawni w wieku od 18-48 lat, którzy 

zamieszkują na terenie gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola. Praca odbywa 

się w pięcioosobowych grupach uczestników w przystosowanych do tego celu pracowniach, 

pod opieką instruktorów terapii zajęciowej. Aktualnie działają w WTZ następujące pracownie:  

• pracowni życia codziennego, 

• pracowni plastycznej, 

• pracowni technicznej, 

• pracowni uzupełniającej,  

• pracowni rehabilitacyjnej,  

• pracownia technik różnych (dwie pracownie), 

• pracownia rękodzieła.  

W Warsztacie Terapii Zajęciowej na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 13 osób 

(w tym: 10 kobiet i 3 mężczyzn).  

11. WTZ w Sokółce  

Organ prowadzący - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

Os. Buchwałowo 10 

16-100 Białystok 
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85 711 85 08 

wtzsokolka@gmail.com 

 

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.  

 

Powiat Wysokomazowiecki 

12. WTZ w Kozarzach 

Organ prowadzący - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Natura 

Kozarze 63 

18-230 Kozarze 

86 277 90 04 

wtzkozarze@wp.pl 

 

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. 

13. WTZ Nr 2 w Starych Raciborach  

mailto:wtzkozarze@wp.pl
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Organ prowadzący - Stowarzyszenie Pomocy Szansa 

Stare Racibory 418-218 Sokoły,  

86/47 61 228, 665330071  

wtz2@spszansa.pl 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach został założony przez 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa 27 grudnia 2006 roku. Dzięki współpracy Wójta Gminy 

Sokoły p. Józefa Zajkowskiego i Prezesa Stowarzyszenia p. Norberta Krzykawskiego został 

wyremontowany budynek po byłej szkole podstawowej na potrzeby osób 

z niepełnosprawnością. Początkowo dla 50 mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego 

(w chwili obecnej jest to 55 uczestników z 3 powiatów tj. wysokomazowieckiego, 

białostockiego i bielskiego). Środki uzyskane na działalność placówki pochodziły z PFRON i z 

zasobów Gminy Sokoły. Przez przeszło 11 lat placówka podejmuje liczne działania na rzecz 

osób wykluczonych prowadząc podstawową działalność z zakresu rehabilitacji społeczno-

zawodowej ale także realizując szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych a także 

usprawniająco-sportowych. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach realizuje 

zadania z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i zawodowej. Głównym celem 

placówki jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia określonych ról 

społecznych oraz podjęcia zatrudnienia w przyszłości. W placówce działa 6 tematycznych 

pracowni, które przygotowują do podjęcia zatrudnienia na następujących stanowiskach: 

plecionkarza (z użyciem różnych surowców, w tym wikliny, słomy, taśm naturalnych), 

pomocnika stolarza, pomocnika prac remontowo-budowlanych, ogrodnika/pomocy przy 

pracach związanych z utrzymaniem zieleńców, pracownika gospodarczego. W ramach 

prowadzonej rehabilitacji oprócz nabywania określonych kompetencji społecznych uczestnicy 

wytwarzają zróżnicowane prace/usługi zaliczane do szeroko pojmowanego rękodzieła, 

realizują własne pomysły a także zlecone przez indywidualnych klientów. Oprócz działalności 

wytwórczej działa w placówce zespół „Skałki”, który bierze udział w licznych przeglądach 

artystycznych oraz systematycznie uczestnicy w warsztatach teatralnych prowadzonych przez 

Fundację „Nie tylko” w Teatrze Kamienica w Warszawie. Warsztat w 2017 r. zatrudniał 14 

osób (w tym: 11 kobiet i 3 mężczyzn).  

 

Powiat Augustowski 

14. Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie 

Organ prowadzący - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie 

ul. Portowa 12 

mailto:wtz2@spszansa.pl
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16- 300 Augustów 

87 643 55 09 

wtz@onet.eu 

 

Jednostką organizacyjną i założycielską Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie był od 

1994 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W strukturach MOPS Warsztat prowadził 

swoją działalność do końca 2015 roku. Od stycznia 2016 roku role prowadzącego pełni 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie, którego członkami 

są pracownicy Warsztatu oraz rodzice uczestników. WTZ prowadzi obecnie rehabilitację 

zawodową i społeczną dla 35 uczestników – osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 

augustowskiego, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub 

umiarkowanym) ze wskazaniem uczestnictwa w terapii zajęciowej. Podstawowym celem 

prowadzonej w WTZ terapii jest stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości 

rehabilitacji w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia oraz rozwój ogólny i poprawa sprawności niezbędnych do prowadzenia przez 

osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej 

indywidualnych możliwości. WTZ w 2017 r. zatrudniał łącznie 12 osób (w tym: 10 kobiet                    

i 2 mężczyzn).  

W WTZ działają następujące pracownie:  

• pracownia ceramiczna, 

• pracowni plastycznej, 

• pracowni krawieckiej, 

• pracowni przygotowania zawodowego,  

• pracownia życia codziennego, 

• pracowni gospodarstwa domowego. 

 

Powiat Bielski 

15. WTZ Bielsk Podlaski  

Organ prowadzący - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 

ul. Żwirki i Wigury 4 

17-100 Bielsk Podlaski 

85 876 71 91, 793 759 355, 533 177 133 

biuro@wtzbielskpodlaski.pl 
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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 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.  

 

Powiat Grajewski 

16. WTZ w Grajewie 

Organ prowadzący - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Os. Południe 61 

19-200 Grajewo 

86 273 88 17 

wtzgrajewo.pl 

 

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. 

Powiat Hajnowski 

17. WTZ w Hajnówce  

Organ prowadzący - Parafia Świętej Trójcy w Hajnówce 

ul. 3 Maja 63 

17-200 Hajnówka 

85 682 38 03, 

wtz-hajnowka@o2.pl 
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Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony 1 grudnia 2004 r. Jednostką 

organizacyjną Warsztatu jest Parafia Św. Trójcy w Hajnówce. WTZ jest placówką dziennego 

pobytu, w której rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona jest dla 35 uczestników. 

Mogą tu uczęszczać osoby powyżej 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) i z odpowiednimi wskazaniami 

do terapii zajęciowej. Działalność bieżąca Warsztatu jest finansowana ze środków PFRON-u 

oraz Starostwa Powiatu Hajnowskiego. Zajęcia odbywają się w grupach liczących po 5 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). Misją Warsztatu jest 

wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z Hajnówki i terenów powiatu hajnowskiego. 

Działalność ośrodka pozwala osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w zorganizowanych 

formach zajęć, nawiązać znajomości, przyjaźnie, rozwijać zainteresowania. Terapia zajęciowa 

w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5-osobowych 

w pracowniach terapeutycznych: 

• dnia codziennego, 

• komputerowa, 

• artystyczna, 

• plastyczna, 

• techniczna, 

• rehabilitacyjno-rekreacyjna, 

• muzykoterapeutyczna, 

• ikonograficzna. 

Celem prowadzonych zajęć jest poprawa ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji 

ruchowej i równowagi, utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej, redukcją nadmiernej masy 

ciała a także rozładowanie emocji i relaksacja. Do dyspozycji uczestników jest dobrze 

wyposażona sala rehabilitacyjno- rekreacyjna i siłownia. Prowadzone są zajęcia grupowe 

o charakterze rekreacyjno-ruchowym z elementami fitness, gimnastyki artystycznej oraz 

zajęcia o charakterze rekreacyjnym z elementami gier i zabaw ruchowych. WTZ na koniec 

2017 roku zatrudniał łącznie 12 osób (w tym: 11 kobiet i 1 mężczyznę). 
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Powiat Kolneński 

18. WTZ w Kolnie  

Organ prowadzący - Fundacja VITA FAMILIAE 

ul. Wojska Polskiego 48 

18-500 Kolno  

86 278 14 89 

wtzkolno@o2.pl 

 

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 możliwie 

samodzielnego życia. Uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji pięć pracowni: 

• przystosowania do życia codziennego, 

• krawiecko – dziewiarska, 

• techniczno – ogrodnicza, 

• muzyczno – teatralna, 

• sztuk plastycznych. 

Miasto Łomża 

19. WTZ w Łomży  

Organ prowadzący - Zakłady Spożywcze „BONA” sp. z o.o 

ul. Bernatowicza 3  

18-400 Łomża 

86 216 02 64 

wtz.lomza@wp.pl 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej działa od 1995 roku. Początkowo prowadziło go 

Stowarzyszenie „CITON”, a od roku 2000 patronat nad Warsztatem objęły Zakłady Spożywcze 

„BONA” Sp. z o. o. - zakład pracy chronionej. Uczestnikami warsztatu jest 40 osób 

niepełnosprawnych, dorosłych, z orzeczonym wskazaniem do terapii zajęciowej o różnej 

etiologii schorzeń. Większość stanowią osoby z upośledzeniami umysłowymi w stopniu 

znacznym i umiarkowanym, są wśród nich także osoby z zespołem Downa, chorobami 

psychicznymi i upośledzeniami fizycznymi. Działalność WTZ w Łomży jest finansowana 

w głównej mierze przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 10 % 

kosztów utrzymania pokrywane jest z budżetu Miasta Łomża. WTZ dofinansowuje również 

Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO”. Podstawową formą rehabilitacji prowadzoną w WTZ 

mailto:wtzkolno@o2.pl
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jest rehabilitacja zawodowa, której celem jest wyposażenie uczestników w szereg umiejętności 

niezbędnych do podjęcia pracy. Warsztat wyposażony jest w następujące pracownie:  

• Pracownia edukacji i umiejętności społecznych, 

• Grupa teatralna „Gesty”,  

• Pracownia przystosowania do życia codziennego,  

• Pracownia rękodzieła artystycznego,  

• Pracownia politechniczna,  

• Pracownia ceramiczno-plastyczna,  

• Pracownia komputerowa,  

• Pracownia biologiczna,  

• Pracownia do muzykoterapii,  

• Pracownia do rehabilitacji ruchowej. 

Główne cele działalności WTZ to usamodzielnienie uczestników w zakresie zaradności 

osobistej i życia codziennego oraz wyposażenie podopiecznego w umiejętności, które pozwolą 

mu na podjęcie pracy. Realizacja tych celów odbywa się poprzez zastosowanie różnych technik 

terapii zajęciowej. WTZ na dzień 31.12.2018 r. zatrudnia łącznie 19 osób (w tym: 15 kobiet i 4 

mężczyzn).  

 

Powiat Łomżyński 

20. WTZ STS Marianowo  

Organ prowadzący – Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej  

Marianowo 5 

18-421 Piątnica 

86 219 29 80 

wtz@srp.pl 

wtzmarianowo@o2.pl 

 

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 do 16.00. W placówce działają następujące pracownie terapeutyczne: 

mailto:wtz@srp.pl
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• 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. 

 

Powiat Moniecki 

21. WTZ w Mońkach  

Organ prowadzący – (Caritas Archidiecezji Białostockiej) 

ul. Aleja Niepodległości 3 

19-100 Mońki 

85 716 40 79 

wtz.monki@caritas.pl 

 

 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.  

 

Powiat Sejneński 

22. WTZ w Sejnach  

Organ prowadzący – Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

1 Maja 2 

16-500 Sejny 

87 51 73 416 

 

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 

mailto:wtz.monki@caritas.pl
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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. 

Powiat Suwalski 

23. WTZ im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie  

Organ prowadzący – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 

Plac Stefana Batorego 25 

16-424 Filipów 

87 569 62 57 

 

  
 

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

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

prowadzi zajęcia rehabilitacyjne, psychologiczne i logopedyczne w następujących 

pracowniach: 

• plastyczna, 

• techniczna, 

• krawiecko-tkacka, 

• przyrodnicza, 

• życia codziennego, 

• muzyczno-teatralna.  

 

 

 

 

Miasto Suwałki 

24. WTZ (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) w Suwałkach 

Organ prowadzący: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach 

16-400 Suwałki 

ul. Utrata 9 

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
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
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87 566 36 08 

wtzsuwalki@neostrada.pl 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach rozpoczął 

działalność 1 sierpnia 1995 roku. Początkowo na zajęcia rehabilitacyjne przyjęto 20 osób. 

Wiele z nich jest w placówce do dziś. Kilku z przyjętych wtedy uczestników od dzieciństwa 

pozostawało w domach i było to ich pierwsze okno na świat. Terapia odbywała się w czterech 

pracowniach: 

• plastycznej, 

• tkacko – krawieckiej, 

• życia codziennego, 

• technik różnych. 

W związku z dużym zainteresowaniem w 2003 roku rozszerzono działalność i przyjęto 

15 nowych uczestników oraz przeniesiono placówkę do większego budynku. Powstały kolejne 

pracownie:  

• muzyczno – teatralna, 

• ceramiczno – wikliniarska. 

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. 
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Powiat Zambrowski 

25. WTZ (Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN) w Szumowie 

Organ prowadzący: Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN 

ul. Cmentarna 11, 18-305 Szumowo 

86 476 90 90 

e-mail: wtz.szumowo@op.pl 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie 

funkcjonuje od 1 grudnia 2006 r. Powstał z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN. 

Z rehabilitacji zawodowej i społecznej korzysta obecnie 40 osób ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności. Bezpośrednio z uczestnikami pracuje ośmiu 

wykwalifikowanych instruktorów terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant i kierownik. 

Udział w Warsztatach stwarza podopiecznym możliwość podtrzymywania i rozwijania 

umiejętności szkolnych oraz zdobycie nowych, przydatnych w codziennym życiu i przyszłym 

zatrudnieniu. WTZ prowadzi następujące pracownie:  

• gospodarstwa domowego, 

•  multimedialną, 

•  artystyczną, 

• stolarsko-techniczną,  

• krawiecko-hafciarską,  

• poligraficzno-reklamową,  

• ogrodniczo-bukieciarską, 

• rękodzieła artystycznego. 

       Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość życia wartościami 

chrześcijańskimi opartymi na zrozumieniu, akceptacji, uznaniu i poszanowaniu godności 

i odmienności drugiego człowieka. Warsztat w 2017 r. zatrudniał łącznie 14 osób (w tym: 11 

kobiet i 3 mężczyzn).  

 

 

 

Centra Integracji Społecznej 

 

Centrum Integracji Społecznej (CIS) to jednostka organizacyjna utworzona przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizującą reintegrację 
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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 społecznym6. 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 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pozyskane z Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 oraz badań własnych informują, że na terenie 

województwa podlaskiego w 2017 r. aktywnie działało 8 Centrów Integracji Społecznej 

(według rejestru Wojewody - 10). Dwa Centra prowadzone były przez jednostki samorządu 

terytorialnego (Łomża i Grajewo), pozostałe prowadziły organizacje pozarządowe. Dane OZPS 

za rok 2017 informują, że w 8 centrach integracji społecznej liczba uczestników wyniosła 251 

(o 17 osób więcej niż w roku 2016), zaś liczba osób zatrudnionych ogółem na dzień 31 grudnia 

2017 r. to 47. W stosunku do roku 2016 liczba osób zatrudnionych ogółem w CIS-ach wrosła 

o 18 osób. W 2017 r. koszt prowadzenia i utrzymania CIS-ów wyniósł 3 444 634 zł. Kwota ta 

była niemal dwukrotnie wyższa niż w roku 2016. Na poniższej mapce oraz w tabeli nr. 7 

przedstawiono dane dotyczące CIS funkcjonujących na terenie województwa. 

 

Mapka 7. Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim działające w 2017 r. 

 

                                                 
6 http://rynekpracy.org/x/413658 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych ROPS oraz wyników 

OZPS za rok 2017 

CIS w Suwałkach 

(Stowarzyszenie dla 

Rozwoju Suwałk) 

1

1 
 

2 
 

CIS w Grajewie                

(Urząd Miasta Grajewo) 

CIS w Augustowie 

(Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych im. 

króla Zygmunta Augusta) 

• CIS „Żelazna”                 

w Białymstoku                         

(Ku Dobrej Nadziei) 

• CIS w Białymstoku                          

(Holos) 

• CIS  w Białymstoku (Caritas 

Archidiecezji Białostockiej) 

• CIS „Przystań” w Łapach 

(Fundacja VITA  

FAMILIAE) 

CIS w Łomży                     

(Urząd Miasta Łomża) 

1 
 

1

2 
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Tabela 7. Centra integracji społecznej w województwie podlaskim funkcjonujące w 2017 r. 

Lp. 
NAZWA I ADRES 

INSTUTUCJI TWORZĄCEJ CIS 
NAZWA I ADRES  

SIEDZIBY CIS 
KONTAKT KIEROWNIK CIS 

LICZBA 
PRACOWNIKÓW 

LICZBA UCZESTNIKÓW/ RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

1 Stowarzyszenie na rzecz 

rodziny i osób 

zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

HOLOS w Białymstoku 

ul. Orzeszkowej 9A 

15-083 Białystok 

 

Centrum Integracji 

Społecznej  

ul. Orzeszkowej 9A 

15-083 Białystok 

 

509 165 356 

mobrycki@wp.pl 

Mieczysław 

Obrycki 

 

7 osób, w tym:                 

1 kobieta i 6 

mężczyzn 

Łącznie 35 osób 

 

Grupa ogólnobudowlana 

Grupa zagospodarowania 

terenów zielonych 

Grupa biurowa 

sprzedawca 

Grupa gastronomiczna 

Grupa porządkowa 

2 Fundacji VITA 

FAMILIAE 

ul. Marynarska 2A 

18-400 Łomża 

Centrum Integracji 

Społecznej 

ul. Leśnikowska 54 

18-100 Łapy 

85 715 68 13 

 

biuro@cislapy.pl 

ania1509@wp.pl 

Anna Berg 

 

12 osób, w tym: 

10 kobiet i 2 

mężczyzn 

Łącznie 37  

 

Grupa porządkowa i zieleń 

miejskiej 

Grupa ogrodniczo - 

porządkowa 

Grupa opiekuńczo - 

animacyjna 

3 Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych 

im. króla Zygmunta 

Augusta 

 

Centrum Integracji 

Społecznej 

ul. Mostowa 12 D  

16-300 Augustów 

87 643 01 00 

601 373 641 

 

sisg@sisg.org.pl,  

k.anuszkiewicz@ 

Dyrektor 

Krzysztof 

Anuszkiewicz 

 

5 osób, w tym: 

3 kobiety i 2 

mężczyzn 

 

Łącznie ok. 20 

uczestników 

 

Grupa ogrodniczo-

porządkowa 

Grupa gastronomiczna i 

przetwórstwa żywności 

 

4 Stowarzyszenie dla 

Rozwoju Suwałk 

ul. Janusza Korczaka 4/39 

16-400 Suwałki 

Centrum Integracji 

Społecznej  

ul. Szkolna 7 

16-400 Suwałki 

519 477 450 

ewaset@wp.pl 

Ewa Katarzyna 

Kotowska 

 

6 osób, w tym: 2 

mężczyzn i 4 

kobiety  

Łącznie 20 

uczestników (rotacja 

od 14 do 25 

uczestników) 

 

Grupa porządkowo-

ogrodnicza 

Grupa budowlano-

remontowa 

Grupa gastronomiczna 

mailto:biuro@cislapy.pl
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Lp. 
NAZWA I ADRES 

INSTUTUCJI TWORZĄCEJ CIS 
NAZWA I ADRES  

SIEDZIBY CIS 
KONTAKT KIEROWNIK CIS 

LICZBA 
PRACOWNIKÓW 

LICZBA UCZESTNIKÓW/ RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

5 Urząd Miasta  Grajewo 

ul. Strażacka 6A 

19-200 Grajewo 

Centrum Integracji 

Społecznej 

ul. Os. Południe 36/1 

19-200 Grajewo 

86 261 12 50 

794 670 100 

cisgrajewo@wp.pl 

Izabela Katarzyna 

Randzio 

 

5 osób,                             

w tym: 5 kobiet 

Łącznie 17 osób 

 

grupa remontowo 

budowlana – 4 osoby 

 

warsztat opieki nad 

osobami starszymi i 

chorymi -7  

 

warsztat porządkowo 

ogrodnicza - 6  

6 Caritas Archidiecezji 

Białostockiej 

ul. Warszawska 32 

15-077 Białystok 

Centrum Integracji 

Społecznej 

ul. Warszawska 32 

15-077 Białystok  

 

Chmielnik 15 

16-020 Czarna Białostocka 

 

85 651 90 08 Anna 

Radziszewska 

 

6 osób, w tym: 

 3 mężczyzn, 3 

kobiety  

 

 

Łącznie 28 

uczestników (w 

dwóch siedzibach) 

 

Grupa 

Rękodzielnicza  

Grupa remontowo-

budowlana  

Grupa budowlano-

ogrodnicza  

7 Stowarzyszenie „Ku 

Dobrej Nadziej” 

ul. Grunwaldzka 76 

15-893 Białystok 

Centrum Integracji 

Społecznej „Żelazna” 

ul. Grunwaldzka 76 

15-893 Białystok 

500 191 198           

85 674 87 17 

kudobrej@gmail.com 

 

Jolanta 

Zackiewicz 

 

12 osób, w tym:  

3 mężczyzn,  

9 kobiet 

Łącznie 25 

uczestników. 

 

Grupa opiekun/ka osób 

starszych  

Grupa konserwator 

budynków i stanu 

technicznego pomieszczeń 

Grupa wydawca 

posiłków/bufetowy 

Grupa pomoc kuchenna 

Grupa opiekun/ka osób 

starszych – 2 grupy 

mailto:kudobrej@gmail.com
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Lp. 
NAZWA I ADRES 

INSTUTUCJI TWORZĄCEJ CIS 
NAZWA I ADRES  

SIEDZIBY CIS 
KONTAKT KIEROWNIK CIS 

LICZBA 
PRACOWNIKÓW 

LICZBA UCZESTNIKÓW/ RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

8 Prezydent Miasta Łomża 

ul. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Centrum Integracji 

Społecznej  

1/ ul. Farna 1 

18-400 Łomża 

 

2/ ul. Zielona 21  

18-400 Łomża 

601 241 828 

 

Radosław Karol 

Olszewski (od 

1.04.2018 r.) 

2 osoby, w tym: 1 

1mezczyzna, 1 

kobieta 

Łącznie 58 

uczestników 

 

Grupa gastronomiczna 

Grupa budowlana 

Grupa ogrodnicza 

Grupa krawiecka 

 

9 Fundacja Dialog  

ul. Ks. Abramowicza 1 

15-872 Białystok 

Centrum Integracji 

Społecznej 

ul. Ks. Abramowicza 1 

15-872 Białystok 

85 742 40 41 

664 765 111 

biuro@mentoring.pl 

 

Michał Gaweł 

608 896 171 

0 0 W 2017 r. nie prowadzono 

działalności, reaktywacja 

CIS nastąpi we 

wrześniu/październiku 

2018 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych ROPS
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Kluby Integracji Społecznej 

 

Jednym z podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej są Kluby Integracji Społecznej 

(KIS). Są to jednostki, których 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. 

Dane z rejestru prowadzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki informują, że w 2017 

r. na terenie województwa podlaskiego zarejestrowanych było 6 klubów integracji społecznej. 

Kluby wpisane do rejestru Wojewody prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Kluby Integracji Społecznej w województwie podlaskim w 2017 r. 

 
L

p. 

Dane podmiotu 

prowadzącego KIS 

(nazwa, adres, nr tel. 

faks, e-mail, numer 

KRS ) 

Dane Klubu Integracji 

Społecznej 

(nazwa, adres, nr tel. faks, 

e-mail ) 

 

Data 

utworzenia 

klubu 

integracji 

społecznej 

Data 

rozpoczęcia 

działalności 

klubu 

integracji 

społecznej 

Imię i 

nazwisko 

osoby 

kierujące 

klubem 

integracji 

społecznej 

Data wpisu 

klubu 

integracji 

społecznej do 

rejestru 

wojewody 

 

1. 

 

Suwalskie 

Stowarzyszenie 

WYBÓR 

16-400 Suwałki,  

ul. Szpitalna 77 

tel. 505215315 

0000084846 

Klub Integracji Społecznej 

„MASZ WYBÓR” 

16-400 Suwałki, 

 ul. T. Kościuszki 71, 

tel. 87/5662444; 

502026099 

e-mail: 

stowarzyszenie.wybor@w

p.pl 

4.01.2010r. 4.01.2010r. Ewa Balik - 

Januszewska 

8.06.2012r. 

2.  Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinie 

„DROGA” 

15-449 Białystok,  

ul. Proletariacka 21 

tel. /fax 85/652-59-06 

0000087872 

DROGA DO PRACY – 

Klub Integracji Społecznej 

15-449 Białystok,  

ul. Proletariacka 21, 

tel/fax 85/652-59-06 

e-mail:stowdroga@wp.pl 

tomulewicz@op.pl 

 

21.03.2011r. 21.03.2011r. Anna 

Tomulewicz 

11.06.2012r. 

3. 

 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Doradcze i 

Konsultingowe 

15-091 Białystok,  

Klub Integracji Społecznej 

w Zabłudowie 

16-060 Zabłudów, ul. 

Rynek 8, 

e-mail: kislapy@ 

polskiestowarzyszenie.pl 

29.02.2012r. 1.03.2012r. Anna Moskwa 20.09.2012r. 
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ul. Rynek Kościuszki 

2 

tel./fax 85/ 6526107 

e-mail 

biurozarzadu@polski

estowarzyszenie.pl  

0000221615 

tel./fax 85/ 6526107 

 

4.  

 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Doradcze i 

Konsultingowe 

15-091 Białystok,  

ul. Rynek Kościuszki 

2 

tel./fax 85/ 6526107 

e-mail 

biurozarzadu@polski

estowarzyszenie.pl  

0000221615 

Klub Integracji Społecznej 

w Łapach 

18-100 Łapy, ul. Dolna 4 

e-mail: kiszabludow@ 

polskiestowarzyszenie.pl 

tel./fax 85/ 6526107 

 

29.02.2012r. 1.03.2012r. Anna Moskwa 20.09.2012r. 

5. 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w Łapach 

18-100 Łapy,  

ul. Leśnikowska 54,  

e-mail 

mgopslapy@pro.onet

.pl 

Uchwała nr 

XVI/157/11 

Rady Miejskiej w 

Łapach 

z dnia 28 

października 2011 r. 

w sprawie nadania 

Statutu Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Łapach. 

 

Klub Integracji Społecznej 

„Sukces w działaniu" 

18-100 Łapy ul. 

Leśnikowska 54 

e-mail: 

mgopslapy@pro.onet.pl 

tel., fax 85 715 25 50 

 

28.10.2012r. 1.01.2013r. Urszula 

Andrejuk 

18.12.2012r. 

6. Agencja rozwoju 

Regionalnego 

„ARES” S.A w 

Suwałkach 

16-400 Suwałki,  

ul. Noniewicza 42A 

tel. 8756661 

wew.117,118,120 

0000051749 

Klub Integracji Społecznej 

„Agencji Rozwoju 

Regionalnego „ARES” 

S.A w Suwałkach 

16-400 Suwałki,  

ul. Noniewicza 42A 

tel. 87/56661 

faks 87/5667497 

e-mail: 

mkis@ares.suwalki.pl 

15.05.2013r. 15.05.2013r. Błażej 

Krynicki 

15.05.2013r. 

Źródło: rejestr Wojewody, Podlaski Urząd Wojewódzki 

 

Dane pozyskane od samorządów gminnych i powiatowych w formie Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej informują, że w 2017 r. na terenie województwa podlaskiego aktywnie 

działały 2 Kluby Integracji Społecznej. Były to: 
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 Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach prowadzony przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Klub Integracji Społecznej „Droga do pracy” w Białymstoku prowadzony przez 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”. 

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach spełnia wiele funkcji: 

 oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej, 

 oferuje pomoc psychologiczną: indywidualną i grupową, 

 udostępnia fachową bibliotekę, 

 oferuje dostęp do Internetu, prasy w celu poszukiwania pracy dla uczestników Klubu, 

 oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych oraz 

możliwość napisania ich na komputerze, 

 oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń i kursów podnoszących lub 

uzupełniających kwalifikacje zawodowe. 

W 2017 roku z pomocy Klubu skorzystały 23 osoby, a działania realizowane były dzięki 

wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnicy w ramach projektu „Aktywna integracja w Łapach” zostali zakwalifikowani, w 

ramach reintegracji zawodowej (zgodnie z preferencjami szkoleniowymi i predyspozycjami 

zawodowymi), do udziału w wybranej grupie szkolenia zawodowego, tj. grupie 

gastronomicznej bądź grupie rękodzielniczo-animacyjnej. W ramach reintegracji zawodowej w 

Klubie Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” organizowane były: 

✓ zajęcia poszczególnych grup zgodnie z profilem kształcenia zawodowego. I tak, 

w ramach zajęć z opiekunem grupy gastronomicznej przygotowywane były m.in. 

posiłki, dekorowane stoły, potrawy itp. Tematyka zajęć obejmowała np. naukę 

i wykonanie tarty z konfiturą wiśniową, czy też takie zagadnienia jak: „Diety a pory 

roku - podział produktów żywnościowych według ich natury energetycznej”. Plan zajęć 

grupy rękodzielniczo-animacyjnej obejmował natomiast m.in.: szycie, haftowanie, 

wytwarzanie materiałów dekoracyjnych. Tematyka zajęć obejmowała np. kompozycje 

przestrzenne - wykonywanie dekoracji kwiatowych w szkle, czy też animację 

środowiska lokalnego itp. 
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✓ warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. taką tematykę jak: tworzenie 

dokumentów aplikacyjnych, zagadnienia z kodeksu pracy, określenie mocnych 

i słabych stron, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. 

Ponadto uczestnicy KIS wzięli udział w dwóch kursach zawodowych dla każdej z grup: 

✓ Kurs „Kucharz” - tematyka kursu obejmowała m.in: sporządzanie potraw i napoi, ich 

ekspedycje, przechowywanie. Przeprowadzony został również egzamin czeladniczy. 

✓ Kurs „Krawiec” - tematyka kursu obejmowała m.in: konstruowanie i modelowanie 

odzieży, obsługę maszyn i urządzeń, wytwarzanie wyrobów odzieżowych. 

Dziesięciu uczestników Klubu w okresie od września do stycznia 2017 r. odbyło 

praktyki zawodowe u pracodawców. Zajęcia reintegracji zawodowej odbywały się 3 dni 

w tygodniu. W ramach reintegracji społecznej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej 

zorganizowane zostało: 

✓ indywidualne poradnictwo psychologiczne, 

✓ warsztaty z psychologiem obejmujące m.in. taką tematykę jak: wpływ określonych cech 

osobowości na motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, czy też „Postawa 

ekstrawertyka i introwertyka podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podkreślenie mocnych 

stron każdej z postaw”, 

✓ warsztaty z pracownikiem socjalnym, obejmujące m.in. taką tematykę jak: prowadzenie 

gospodarstwa domowego, racjonalne gospodarowanie finansami i czasem zajęcia 

samokształceniowe, których tematyka obejmowała np. spotkanie z ciekawymi ludźmi, 

nauczanie techniki marszu Nordic Walking, „Dojrzewanie do odpowiedzialności i 

ciągłe przewartościowanie życiowych priorytetów. Projekcja filmu pt. „Jutro będziemy 

szczęśliwi”, 

✓ doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych, które obejmowało m.in. zapoznanie się 

uczestników z tematyką „Internet narzędziem poszukiwania pracy”, wyszukiwanie ofert 

pracy w Internecie na rynku regionalnym i krajowym, 

✓ spotkania integracyjne. 

Zajęcia reintegracji społecznej odbywały się 2 dni w tygodniu. W ramach 

funkcjonowania KIS zorganizowano szereg spotkań o charakterze integracyjno-

informacyjnym. Ich celem było m.in. organizowanie możliwości spędzania czasu wolnego, 
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pobudzanie twórczej postawy, umacnianie jakości komunikacji interpersonalnej, współpraca 

ze środowiskiem lokalnym. 

Uczestnicy KIS aktywnie włączali się również w organizację takich lokalnych 

przedsięwzięć jak: 

✓ Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci-wykonanie pamiątkowych zakładek do 

książek, 

✓ Piknik „W Rodzinie Siła” i „II Potańcówka pod Gwiazdami”, 

✓ Happening pod hasłem „Otwórz oczy - zareaguj przeciwko przemocy” - pomoc             w 

obsłudze technicznej przedsięwzięcia, 

✓ IV Łapskie Mikołajki Miejskie - pomoc w obsłudze technicznej przedsięwzięcia, 

✓ VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. 

Działania w ramach Klubu zmierzają do: poszerzenia świadomości w zakresie 

pokonywania barier i trudności życia codziennego, samodzielnego zdobywania wiedzy, ciągłej 

edukacji (personalnej, społecznej), będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości. 

 

Klub Integracji Społecznej „Droga do pracy” w Białymstoku jest drugim i ostatnim 

KIS, który w 2017 r. był czynny w działaniu. Z informacji pozyskanych od KIS wynika, iż w 

2017 r. Klub wydatkował łącznie 635 118 tys. zł ze środków EFS oraz 36 446 zł ze środków 

własnych organizacji tworzącej KIS. W monitorowanym okresie KIS zatrudniał łącznie 10 

osób. Analiza danych pozyskanych ze sprawozdania KIS wskazuje na fakt, iż w 2017 r. 50 osób 

rozpoczęło zajęcia. Było to 36 kobiet i 14 mężczyzn. Wszystkie osoby ukończyły zajęcia. 

Wszystkie osoby były długotrwale bezrobotne. Klub w ramach usług skierowanych do 

uczestników klubu prowadził w ramach reintegracji społecznej zajęcia terapeutyczne i grupowe 

dla wszystkich uczestników. W ramach reintegracji zawodowej prowadzono szkolenia 

zawodowe. W 2017 r. udział w nich wzięło ogółem 33 osób, w tym: 24 kobiety i 9 mężczyzn. 

Z informacji pracowników KIS wynika,  że w 2017 r. 9 osób (wszystkie kobiety) podjęły 

zatrudnienie u pracodawcy.  

3.4. 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 
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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 zaliczyć 

do działalności statutowej, oba rodzaje działalności wynikają z celów statutowych. Działalność 

ta nie jest działalnością gospodarczą. 

 

 

 

 

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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Organizacje pozarządowe 

 

Ustalenie wielkości sektora pozarządowego zarówno w skali kraju jak i województw 

nie jest proste, co wynika z różnorodnego definiowania organizacji pozarządowych. Ustawa 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2013 roku stosuje szeroką definicję 

sektora społecznego. Pojęcie organizacji pozarządowej obejmuje w niej wszystkie podmioty, 

które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie 

jest nastawiona na osiąganie zysku. W takim ujęciu organizacjami pozarządowymi są zatem 

nie tylko stowarzyszenia zarejestrowane i fundacje, lecz także np. stowarzyszenia zwykłe, koła 

gospodyń wiejskich, partie polityczne i tworzone przez nie fundacje, związki zawodowe, 

organizacje pracodawców czy samorządy zawodowe. Tak szeroko rozumiany sektor 

pozarządowy łączy w sobie wiele różnych podmiotów, które ze względu na odmienne formy 

prawne działają na różne sposoby. Część z nich może prowadzić działalność gospodarczą, 

a część nie, nie wszystkie też mogą otrzymywać dotacje czy też uzyskać status organizacji 

pożytku publicznego. 

Dostępne dane wskazują na fakt, iż największą grupę organizacji pozarządowych 

w Polsce stanowią stowarzyszenia i fundacje i to one tworzą tzw. wąską definicję sektora 

pozarządowego. 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 
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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 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. 

Dane liczbowe informują, iż liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji różni się 

w zależności od regionu Polski – zdecydowanie najwięcej jest ich na Mazowszu, niemal 20 

tys., w tym połowa w samej Warszawie. Po około 10 tys. organizacji jest zarejestrowanych 

w Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku oraz na Dolnym Śląsku. Zdecydowanie najmniej 

stowarzyszeń i fundacji działa w województwie opolskim i podlaskim – po około 3 tys. 

Powstawaniu nowych stowarzyszeń i fundacji towarzyszy proces „wymierania” organizacji już 

istniejących, choć jego skala jest trudna do oszacowania, gdyż na ten temat nie gromadzi się 

jakichkolwiek informacji. Najbardziej aktualne dane o organizacjach pozarządowych                   

w skali ogólnopolskiej pochodzą z 2016 r. Jak się okazuje „w 2016 r. aktywnie działało 91,8 

tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 

wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego. Liczba takich 

organizacji zwiększyła się o 5% od 2014 r. i o 15% od 2010 r. Zrzeszały one w 2016 r. łącznie 

9,1 mln członków. Omawiane organizacje dysponowały 138,4 tys. pełnoetatowych miejsc 

pracy, które stanowiły 1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej”7. 

Inne wyniki badania ogólnopolskiego „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 

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

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

Straży Pożarnych)8. Aktywnych jest około 70 tys. z nich. Najwięcej organizacji pozarządowych 

                                                 
7 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 

wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne 
8 Stan według REGON na dzień 31.12.2014 roku 
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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. 

W przypadku danych lokalnych, tj. dotyczących kondycji sektora pozarządowego 

w województwie podlaskim najaktualniejsze dane pochodzą również z 2016 r. Pierwszym 

źródłem informacji o NGO w województwie są dane Urzędu Statystycznego. Innym źródłem 

informacji są wyniki badania „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa 

podlaskiego. Raport z badania”, przeprowadzonego w 2016 r. przez Stowarzyszenie 

Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dane 

pozyskane z niniejszego badania wskazują na fakt, iż podlaski sektor pozarządowy to niemal 3 

tys. zarejestrowanych podmiotów. Gdyby definicję sektora poszerzyć o Ochotnicze Straże 

Pożarne, których w województwie jest 723, to liczba zarejestrowanych w województwie 

podmiotów społecznych wyniesie 3684. Porównywając tę liczbę do ogółu organizacji 

pozarządowych w Polsce możemy obliczyć, że podlaski sektor pozarządowy stanowi 3% 

polskiego sektora pozarządowego. W całej Polsce jest zarejestrowanych 132 tys. organizacji 

pozarządowych, w tym niemal 17 tys. OSP. 
 

Tabela 9. Liczba organizacji pozarządowych w województwie podlaskim, podregionach 

województwa podlaskiego i w całej Polsce 

 

  
Podlaskie 

podregiony 
Polska 

białostocki łomżyński suwalski 

fundacja 475 338 70 67 20602 

stowarzyszenie rejestrowe (bez OSP) 1442 722 384 336 53675 

stowarzyszenie kultury fizycznej 671 302 215 154 26615 

stowarzyszenie ogrodowe 1  1  28 

stowarzyszenie zwykłe (bez OSP) 167 69 38 60 8607 

jednostka terenowa stowarzyszenia 

posiadająca osobowość prawną 
76 43 18 15 2145 

jednostka terenowa stowarzyszenia 

nie posiadająca osobowości prawnej 
83 41 26 16 2279 
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związek sportowy 36 23 9 4 670 

federacja, związek stowarzyszeń 10 6 2 2 513 

OSP (działają w formie stowarzyszeń 

rejestrowych lub stowarzyszeń 

zwykłych) 

723 165 394 164 16911 

Razem: 3684 1709 1157 818 132045 

Źródło: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego.               Raport 

z badania”, Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
 

Analiza danych liczbowych wskazuje na fakt, iż najwięcej organizacji pozarządowych 

znajduje się w podregionie białostockim (1709), nieco mniej w łomżyńskim (1157), a najmniej 

w suwalskim (818). Oznacza to, że niemal połowa, a dokładnie 46% podlaskich organizacji 

pozarządowych, jest zlokalizowanych w podregionie białostockim.  

 

Tabela 10. Liczba organizacji pozarządowych w województwie podlaskim                                                       

w podziale na powiaty 
 

powiaty liczba organizacji 

m. Białystok 1152 

białostocki 358 

m. Suwałki 228 

sokólski 199 

m. Łomża 198 

wysokomazowiecki 179 

augustowski 175 

łomżyński 156 

hajnowski 150 

bielski 148 

siemiatycki 140 

grajewski 132 

moniecki 103 

suwalski 101 

kolneński 96 

zambrowski 90 

sejneński 79 

Podlaskie 3684 

Źródło: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Raport z badania”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

 

Kiedy spojrzymy na wielkość sektora pozarządowego na wsi, w miastach i mieście 

wojewódzkim to okaże się, najwięcej organizacji jest zarejestrowanych na terenach wiejskich 

– 36%, czyli 1318 podmiotów. 33% podlaskich organizacji, czyli 1214 podmiotów, jest 
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zlokalizowanych w miastach województwa (poza Białymstokiem), a 31%, czyli 1152 

podmiotów, w samym Białymstoku.  
 

Tabela 11. Liczba organizacji pozarządowych w województwie podlaskim 

zarejestrowanych w Białymstoku, innych miastach oraz na wsi 
 

 wieś miasta Białystok Podlaskie 

fundacja 73 129 273 475 

stowarzyszenie rejestrowe (bez OSP) 361 566 515 1442 

stowarzyszenie kultury fizycznej 165 308 198 671 

stowarzyszenie ogrodowe  1  1 

stowarzyszenie zwykłe (bez OSP) 24 81 62 167 

jednostka terenowa stowarzyszenia 

posiadająca osobowość prawną 
7 30 39 76 

jednostka terenowa stowarzyszenia 

nie posiadająca osobowości prawnej 
4 41 38 83 

związek sportowy 2 13 21 36 

federacja, związek stowarzyszeń  5 5 10 

OSP (działają w formie stowarzyszeń 

rejestrowych lub stowarzyszeń 

zwykłych) 

682 40 1 723 

Razem: 1318 1214 1152 3684 

Źródło: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Raport z badania”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

 

Na terenie województwa podlaskiego najwięcej organizacji (971) działa w sferze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dwukrotnie mniej organizacji (470) 

działa w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Nieco mniej 

zajmuje się kulturą i sztuką (449) oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych (420). 322 organizacje działają w sferze pomocy społecznej, 291 – 

w ochronie i promocji zdrowia, a 207 zajmuje się działalnością na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 205 organizacji działa w sferze podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, a 204 zajmuje się wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Liczebność 

wszystkich sfer pożytku w województwie podlaskim oraz w całej Polsce prezentuje poniższa 

tabela. Warto jednak zauważyć, iż jedna organizacji może działać w kilku sferach jednocześnie. 

 

Tabela 12. Liczba organizacji pozarządowych działających w różnych sferach pożytku 
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Sfera działania Podlaskie Polska 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 971 37260 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 470 16014 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 449 14976 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 420 13065 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans 
322 12148 

Ochrona i promocja zdrowia 291 10219 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 207 7444 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

205 5526 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 204 6469 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 
196 5814 

Turystyka i krajoznawstwo 195 6455 

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 
193 5790 

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód 

obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji 
169 5252 

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
162 5903 

Promocja i organizacja wolontariatu 146 4711 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 
132 3409 

Działalność charytatywna 129 5219 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 102 3507 

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego 
92 1755 

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
81 2353 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 65 2472 

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 60 2065 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 56 1958 

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechnianie i ochrona praw dziecka 
51 1923 

Wspieranie organizacji pozarządowych 49 1571 

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 47 1116 

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 

wojen w kraju i za granicą 
36 1283 

Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 

gospodarce 

35 973 

Ratownictwo i ochrona ludności 35 1186 
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Źródło: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Raport z badania”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

 

Dane na temat liczby zarejestrowanych w województwie podlaskim organizacji 

pozarządowych pochodzą z rejestru REGON (stan na 31 grudnia 2015 roku). Warto zauważyć, 

że liczba figurujących w rejestrze organizacji nie jest tożsama z faktyczną wielkością 

podlaskiego sektora pozarządowego. Spora część organizacji zawiesza lub kończy swoją 

działalność, nie wyrejestrowując się z wykazów REGON. Bazując na ostatniej weryfikacji 

rejestru REGON, przeprowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny przy okazji badań 

organizacji w 2008 roku, można zakładać że udział „martwych dusz” w całej populacji 

organizacji pozarządowych nie przekracza 25% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Przy 

założeniu, że w przypadku sektora podlaskiego odsetek ten jest podobny, można szacować, że 

w regionie podlaskim działa 2,2 tys. organizacji pozarządowych (bez OSP).  

Z badania „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa 

podlaskiego. Raport z badania” wynika, że organizacje pozarządowe działają zazwyczaj 

w kilku obszarach jednocześnie. Sytuacja, w której organizacja prowadzi działania tylko 

i wyłącznie w jednym obszarze dotyczy 26% organizacji z województwa podlaskiego. Oznacza 

to, że pozostałe 74% podlaskich stowarzyszeń i fundacji w swojej aktywności łączy kilka 

obszarów tematycznych.  

Najpowszechniejszym obszarem aktywności podlaskich organizacji pozarządowych 

jest „sport, turystyka, rekreacja i hobby”, 61% stowarzyszeń i fundacji prowadzi działania 

w tym zakresie. Drugą co do wielkości branżą podlaskiego sektora pozarządowego jest 

„edukacja i wychowanie” – działaniami edukacyjnymi zajmuje się 57% organizacji. Trzecia w 

rankingu branża to „kultura i sztuka”, 45% stowarzyszeń i fundacji działa w tym zakresie. 25% 

zajmuje się „rozwojem lokalnym”, 20% – „usługami socjalnymi i pomocą społeczną”, a 18% 

działa w polu „ochrona zdrowia”. Inne, mniej popularne obszary aktywności podlaskich 

organizacji pozarządowych to m.in. obszar ekologii i ochrony środowiska, w którym działa 

16% organizacji, 12% organizacji deklaruje, że wspiera organizacje pozarządowe, a 10% 

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 25 809 

Pomoc Polonii i Polakom za granicą 23 454 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 22 639 

Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 11 377 

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej 
11 344 

Inne 121 4700 
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zajmuje się rynkiem pracy i zatrudnieniem. Mniej niż co dziesiąta organizacja z województwa 

podlaskiego zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową (8%), prawem i jego ochroną, 

prawami człowieka (7%), religią (6%), działalnością międzynarodową, pomocą rozwojową 

(6%), ratownictwem (4%), sprawami pracowniczymi, branżowymi (2%). Inną, nie dającą się 

zakwalifikować w zaproponowane kategorie działalność, prowadzi 6% podlaskich 

stowarzyszeń i fundacji. 

Wyniki badań wskazują na fakt, iż w województwie podlaskim, najpowszechniejszą 

formą prawną organizacji pozarządowych jest stowarzyszenie – 78%. Mniej powszechne są 

z kolei fundacje, których w województwie podlaskim funkcjonuje 14%, a w całej Polsce jest 

ich 17%. Odsetek stowarzyszeń zwykłych oraz związków stowarzyszeń jest na identycznym 

poziomie – odpowiednio po 7% oraz 1% w województwie podlaskim i w całej Polsce.  

 

Wykres 6. Liczba organizacji pozarządowych działających w różnych sferach pożytku 

 

Źródło: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Raport z badania”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

 

Wśród podlaskich stowarzyszeń i fundacji najwięcej jest organizacji najmłodszych, 

działających nie dłużej niż 5 lat – jest ich 36%. Organizacji mających 6-10 lat oraz powyżej 15 
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lat jest tyle samo, czyli po 24%. Najmniej jest organizacji „w średnim wieku”, czyli liczących 

sobie między 11 a 15 lat – 19%.  

Lokalny zasięg działania charakteryzuje 36% organizacji z województwa podlaskiego. 

Oznacza to, że w swojej aktywności nie wykraczają one poza granice najbliższego sąsiedztwa, 

np. wsi, osiedla, dzielnicy (4%) oraz gminy czy powiatu (32%). Działania o zasięgu co 

najwyżej regionalnym prowadzi 28% stowarzyszeń i fundacji z województwa podlaskiego. 

Inaczej mówiąc, nieco więcej niż co czwarta organizacja z podlaskiego działa nie szerzej niż 

na terenie województwa (choć może działać też na niższym, lokalnym poziomie). Kolejne 24% 

organizacji z regionu podlaskiego obejmuje swoimi działaniami cały kraj (mogąc jednocześnie 

działać na poziomie lokalnym i wojewódzkim). Na skalę międzynarodową działa 13% 

stowarzyszeń i fundacji z województwa podlaskiego. Oznacza to, że 37% podlaskich 

organizacji działa na skalę ogólnopolską lub międzynarodową.  

W województwie podlaskim najczęściej podejmowaną formą działań przez organizacje 

pozarządowe jest organizowanie wydarzeń, np. koncertów, festynów czy zawodów, robi to 

64% organizacji z regionu. Nieco mniej powszechne jest bezpośrednie świadczenie usług 

członkom, podopiecznym lub klientom organizacji – w ten sposób pracuje 56% podlaskich 

organizacji. 36% stowarzyszeń i fundacji z województwa podlaskiego prowadzi działalność 

informacyjną, do tego zalicza się też prowadzenie serwisów internetowych, a 31% mobilizuje 

i edukuje opinię publiczną dla poparcia działań organizacji, prowadzi kampanie społeczne. 

Organizacją debat, seminariów i konferencji zajmuje się 29% organizacji z województwa, a 

27% animuje współpracę między organizacjami/instytucjami w Polsce, np. poprzez 

inicjowanie wspólnych akcji, spotkań. Reprezentowanie i rzecznictwo interesów członków, 

podopiecznych bądź klientów organizacji to praktyka stosowana przez 26% podlaskich 

organizacji, z kolei 25% uczestniczy w debatach, sporach z administracją publiczną i 

samorządem, np. w konsultacjach społecznych, kampaniach, protestach. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Podmioty sfery gospodarczej 
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Kolejna podgrupę podmiotów działających w sferze ekonomii społecznej stanowią 

podmioty sfery gospodarczej. Są one tworzone 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 (charakterystyka tych podmiotów została 

przedstawiona w podrozdziale dotyczącym podmiotów reintegracji społeczno-

zawodowej), 

• spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, 

• pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym. 

 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym zaprezentowano dane na temat branż 

spółdzielczych w województwie podlaskim. Z danych pozyskanych od Krajowej Rady 

Spółdzielczej wynika, że w województwie podlaskim w 2017 r. funkcjonowały łącznie 332 

podmioty o charakterze spółdzielczym. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 374 podmioty i była 

wyższa o 42 podmioty. Analizując dane liczbowe na temat poszczególnych podmiotów warto 

zauważyć, że w przypadku podmiotów czynnych w działalności na przestrzeni lat 2016-2017 

tylko w przypadku Spółdzielni Grupy Producentów Rolnych zanotowano wzrost w liczbie. 

Liczba pozostałych podmiotów pozostała bez zmian lub spadła. 
 

Tabela 13. Branże spółdzielcze w województwie podlaskim w latach 2016- 2017 r. 
 

Branża Czynna w działalności Czynna w likwidacji 

 2016 2017 2016 2017 

Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” 40 30 8 11 

Spółdzielnie Mleczarskie 11 10 0 0 

Spółdzielnie Ogrodniczo-Pszczelarskie 0 0 0 0 

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 16 15 5 5 

Spółdzielnie Kółek Rolniczych 17 13 9 6 

Banki Spółdzielcze 31 31 0 0 

PSS „Społem” 10 10 1 0 
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Spółdzielnie Mieszkaniowe 85 83 8 8 

Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie 

Budowlane 
17 11 5 10 

Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych 8 6 0 1 

Spółdzielnie „Cepelia” 1 1 0 0 

Spółdzielnie Rzemieślnicze 2 1 1 2 

Spółdzielnie Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 0 0 0 0 

Spółdzielnie Grupy Producentów Rolnych 12 15 2 2 

Inne  0 0 0 0 

Razem 291 225 41 54 
 

Źródło: Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2017 

 

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.  

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 w 2017 r. 

funkcjonowało 11 spółdzielni pracy, o 6 mniej niż rok wcześniej.  
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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 10 Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych ( o 2 

mniej niż w roku poprzednim).  

 

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 w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

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 
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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. 

Dane ogólnopolskie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

wskazują na fakt, iż w grudniu 2017 r. w 1038 zakładach pracy chronionej funkcjonujących na 

terenie kraju zatrudnionych było ogółem 166 248 osób, w tym 129 195 osoby niepełnosprawne, 

w tym ze schorzeniami specjalnymi 31 445 osób. Wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych ukształtował się na poziomie 77,71%9.  

Z informacji pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wynika, że 

na terenie województwa podlaskiego w 2017 r. funkcjonowało 25 zakładów pracy chronionej. 

W 2016 roku liczba zakładów była mniejsza o 3. W 2017 r. powstały 3 nowe ZPCH tj.: Inwemer 

System Oddział w Białymstoku, Purzeczko Grupa Securitas Sp. z o.o.pl, MARPOL S.A. Wykaz 

Zakładów Pracy Chronionej aktywnie działających na terenie województwa podlaskiego w 

2017 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. 

 

Tabela 14. Zakłady pracy chronionej w województwie podlaskim w 2017 r. 
 

L.p. Nazwa zakładu Dane teleadresowe Rodzaj produkcji/usługi 

1 

Spółdzielnia 

inwalidów 

„MEDBIAL” 

15 – 111 Białystok  

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 

tel. 85 676 10 64 

fax. 85 676 10 29 

zbyt@medbial.com.pl 

www.medbial.com.pl 

produkcja odzieży medycznej, 

szpitalnej, ochronnej roboczej oraz 

pościelowej szpitalnej i hotelowej 

2 

Podlaska 

Spółdzielnia 

Pracy „JUBILAT” 

15 – 875 Białystok 

ul. Krakowska 5 

tel. 85 748 70 50 

85 748 70 51 

jubilat@pspjubilat.com.pl 

www.pspjubilat.com.pl 

usługi: porządkowe, ochrona mienia, 

zdalne monitorowanie, montaż 

instalacji alarmowych, plakatowanie, 

krawiectwo 

 

 

3 

Inwemer System 

Oddział w  

Białymstoku  

ul. Sienkiewicza 82 p. 109 

kom. 509 939 434 

Kom.: 509 939 434 

usługi porządkowe, agencja  

pracy tymczasowej 

                                                 
9 Dane od wojewodów dotyczące zakładów pracy chronionej i stanu zatrudnienia, 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,84,dane-dotyczace-zakladow-pracy-chronionej 
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L.p. Nazwa zakładu Dane teleadresowe Rodzaj produkcji/usługi 

 

 

 

 

e-mail: signa@poczta.internetdsl.pl 

www.inwemer.pl 

4 

Spółdzielnia 

Inwalidów 

„SPINWAR” 

15 – 471 Białystok 

ul. Chmielna 21 

tel. 85 675 01 77 

tel. 85 745 67 34 

email: marketing@spinwar.pl 

www.spinwar.pl 

produkcja szerokiego asortymentu 

wyrobów gospodarstwa 

domowego (m.in. blachy i formy do 

pieczenia, tortownice, patelnie) 

5 Spółdzielnia SNB 

15 – 025 Białystok 

ul. Kraszewskiego 26/2 

tel. 85 745 67 70 

85 745 67 71 

email: snb@snb.pl 

www.snb.pl 

 

produkcja szerokiego asortymentu 

wyrobów gospodarstwa 

domowego (m.in. blachy i formy do 

pieczenia, tortownice, patelnie) 

6 

„DIKPAK” spółka 

jawna J. 

Dołęgowski., 

R. Ignaciuk, R. 

Kasjański 

15-530 Białystok- Zaścianki 

ul. Usługowa 13 

tel. 85 741 86 09 

fax. 85 741 85 14 

18-210 Szepietowo 

ul. Przemysłowa 1 

tel. 86 275 01 01 

e-mail: dikpak@dikpak.com.pl 

www.dikpak.com.pl 

 

 

produkcja szerokiej gamy wyrobów 

z folii (m.in. torebki, worki na śmieci 

i do selektywnej zbiórki odpadów) 

7 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjne „D.K. 

LAMIN” 

S.J. P. Daniluk, 

W. Kiersnowski 

15-522 Białystok Zaścianki 

Szosa Baranowicka 72 d 

tel. 85 741 89 00 

fax. 85 741 86 37 

www.dklamin.com.pl 

produkcja folii, laminatów, opakowań 

(w tym do artykułów spożywczych), 

wykonywanie nadruków techniką 

fleksograficzną 

8 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

„JARD” 

J. Dziemian 

15-703 Białystok 

ul. Jana Pawła II 54 

tel. 85 662 81 00 

fax. 85 662 81 02 

www.jard.pl 

działalność wielobranżowa: hotele, 

gastronomia, rozrywka, media (radio, 

TV), usługi medyczne, handel 

(sklepy garmażeryjno-spożywcze 

SWOJAK) 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

9 

Impel Security 

Polska 

Sp. z o. o. Wrocław, 

Biuro Terenowe w 

Białymstoku 

15-085 Białystok 

ul. Branickiego 17 d 

tel. 85 732 04 87 

fax. 85 732 03 13 

infolinia 800 190 911 

(71 711 00 00) 

cc.info@impel.pl 

www.impelsecurity.pl 

ochrona osób i mienia 

10 

Impel Cleaning Sp. 

z 

o.o. - Wrocław, 

Oddział 

w Białymstoku 

15-085 Białystok 

ul. Branickiego 17 a 

(III piętro) 

tel. 85 732 04 35 

 cok@impel.com.pl 

www.impel.pl 

usługi porządkowo - czystościowe 

11 

Telewizja Kablowa 

„VECTRA” S.A., 

Zakład w 

Białymstoku 

15-073 Białystok 

ul. Starobojarska 27 

tel. 58 624 83 52 

bialystok@vectra.pl 

www.vectra.pl 

usługi: telewizja kablowa, Internet 

i telefonia 

12 

Przedsiębiorstwo 

Usługowe „ROKA” 

w Piotrkowie 

Trybunalskim 

15-110 Białystok 

ul. I Armii Wojska Polskiego 

8/30 

tel. 85 675 00 44 

kom.: 530 249 280 

usługi porządkowe (sprzątanie) 

http://www.snb.pl/
http://www.dikpak.com.pl/
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L.p. Nazwa zakładu Dane teleadresowe Rodzaj produkcji/usługi 

Region Północny 

Oddział w Olsztynie 

Filia w Białymstoku 

bialystok@roka.pl 

www.roka.pl 

 

13 

 

Purzeczko Grupa  

Securitas Sp. z o.o.pl 

 

18-400 Łomża 

Ul. Nowa 3A 

tel.86 216 70 81 

fax.: 86 216 70 81 w.21 

www:securitas.pl 

e- mail: lomzaQsecurita. 

usługi ochrony 

14 

Spółdzielnia 

Inwalidów 

Głuchych im. J. 

Rogowskiego 

„SIGNA” 

16-070 Choroszcz 

ul. Warszawska 52 

tel. 85 719 11 63 

fax. 85 719 13 95 

kontakt@signa.biz.pl 

www.signa.biz.pl 

przetwórstwo i hurtownia tworzyw 

sztucznych, skup odpadów z tworzyw 

sztucznych, recykling, nadruk na 

opakowaniach, metalizacja 

próżniowa, sprzedaż zniczy 

15 "STEKOP" S.A. 

16-070 Choroszcz 

ul. Warszawska 52 

tel. 85 719 11 63 

fax. 85 719 13 95 

e-mail:kontakt@signa.biz.pl 

www.signa.biz.pl 

dozór i ochrona mienia, usługi 

porządkowe (sprzątanie) 

16 

Polska Grupa 

Farmaceutyczna 

spółka z o.o. 

18-400 Łomża 

ul. Nowogrodzka 151 A 

tel. 86 215 56 56 

fax. 86 216 77 29 

sekretariat_lomza@pgf.com.pl 

www.pgflomza.pl 

handel artykułami farmaceutycznymi 

i drogeryjnymi, usługi medyczne 

17 

Zakłady Spożywcze 

„BONA” Spółka z 

o.o. 

18-400 Łomża 

ul. Fabryczna 9 A 

tel. 86 216 01 71 

fax. 86 216 01 85 

bona@bonavita.com.pl 

www.bona.lomza.pl 

Biuro handlowe 

15-113 Białystok 

ul. Gen. W. Andersa 38, lok. 306 

tel./fax. 85 662 36 06 

produkcja spożywcza (majonez, 

musztarda, syropy, sosy, keczup) 

18 

PPHU 

„OKRUSZEK” 

Spółka jawna E. 

Gadomska 

18-400 Łomża 

ul. Przykoszarowa 16 

tel. 86 212 55 19 

fax. 86 218 03 75 

okruszekzpchr@wp.pl 

www.okruszek.eu 

produkcja i sprzedaż wyrobów 

piekarniczych i cukierniczych 

19 

Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej Zarząd 

Okręgowy w Łomży 

18-400 Łomża 

ul. Sikorskiego 222 

tel./fax. 86 218 23 28 

kpslomza@poczta.onet.pl 

www.pkps.org.pl 

usługi pomocy społecznej 

20 
„HETMAN” spółka 

jawna 

18-500 Kolno 

ul. Kolejowa 7 

tel. 86 27 84 193 

hetman@hetmankolno.pl 

www.hetman-kolno.pl 

produkcja odzieży roboczej, 

wykonywanie nadruków na odzieży 

21 

Spółdzielnia 

Inwalidów 

"SPINS" 

19-230 Szczuczyn 

ul. Kilińskiego 19 A 

tel. 86 273 51 42 

fax. 86 272 56 07 

www.spins.pl 

produkcja wyrobów chemii 

gospodarczej i kosmetyków 

22 
Biuro Ochrony 

POSEJDON 

15-399 Białystok 

ul. Handlowa 7 lok. 114 

tel./fax. 85 878 23 07 

ochrona osób i mienia 

http://www.signa.biz.p/
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posejdon6@vp.pl 

www.bialystokochrona.pl 

23 
JARHEAD Sp. z 

o.o. 

15-062 Białystok 

ul. Warszawska 43 lok. 3 

Tel +48 603 77 11 60 

fax: +48 (022) 300 83 41 

biuro@jarhead.com.pl 

www.jarhead.com.pl 

ochrona osób i mienia, monitoring 

 

 

24 

 

 

MARPOL S.A. 

 

16-001 Kleosin, Ignatki 40/1 

tel.: 85 74 74 397 

fax: 85 66 31 150 

http://www.marpol.pl/index.php?mod=kontakt 

e-mail: sekretariat@marpol.pl 

 

 

produkcja folii i opakowań 

Źródło: informacja lokalna WUP „Zakłady Pracy Chronionej i Zakłady Aktywności 

Chronionej w Województwie Podlaskim”, 2017 r. oraz www.krs-online.com.pl 
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Informacje o sektorze ekonomii społecznej w województwie podlaskim zebrane celem 

opracowania Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w województwie podlaskim na lata 2013-2020 za rok 2017 pozwoliły na sformułowanie 

następujących wniosków: 

 

Priorytet I. Promocja i edukacja ekonomii społecznej  

 

Wnioski: 

 W 2017 r. podmioty odpowiedzialne za rozwój jak również koordynację ekonomii 

społecznej w województwie podlaskim upowszechniały informacje o ekonomii 

społecznej, poprzez: 

- prowadzenie baz danych o podmiotach ekonomii społecznej/listy przedsiębiorstw 

społecznych działających na terenie województwa podlaskiego, 

- zlecanie oraz prowadzenie badań własnych/ekspertyz na temat kondycji ES                             

w województwie, problemów oraz innych kwestii istotnych dla rozwoju ES w regionie,  

- wymianę informacji pomiędzy różnymi podmiotami ES, 

- wydawanie i rozdysponowywanie ulotek i broszur z obszaru ES, 

- produkcję i emisję spotu reklamowego promującego ekonomie społeczną w regionie, 

- organizację szkoleń, warsztatów, konferencji z obszaru ES, 

- organizację targów ekonomii społecznej,  

- organizację Gali Zakup Prospołeczny,  

- organizacja wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach 

ekonomii społecznej w innych regionach, 

- prowadzenie doradztwa dla PS oraz JST. 

 Poziom wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego na temat przedsiębiorczości 

społecznej nadal pozostaje na niskim poziomie. Ekonomia społeczna wciąż jest nowym 

zjawiskiem w życiu społecznym i gospodarczym. 

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

ekonomia społeczna jest mało znana przeciętnemu obywatelowi.  

Rekomendacje: 

 Kontynuacja działań z obszaru promocji i edukacji ekonomii społecznej wśród różnych 

partnerów np. instytucji publicznych, w tym samorządu lokalnego, PES, otoczenia.  

 

Priorytet II. Rozwój działających przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii 

społecznej oraz tworzenie nowych 

 

Sytuacja podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej  

 

Wnioski: 
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 Niewielka liczba, w porównaniu do innych województw, podmiotów reintegracyjno-

zawodowych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ).  

Wykres 7. Liczba podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej                                 

w województwie podlaskim w latach 2013-2016 
 

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

prowadziło tylko 6 

Źródło: opracowanie własne 

 

 WTZ - Stabilna sytuacja warsztatów terapii zajęciowej. Z badań wynika, że 

przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej swoją sytuację określają jako dobrą lub 

stabilną. Odpowiedzialne jest za to ciągłe dofinansowanie z PFRON. Budżet ten nie zawsze 

jest wystarczający, jednak przy uzupełnieniu z innych źródeł istnieje możliwość w miarę 

stabilnego funkcjonowania. Środki te starczają na bieżące wydatki związane 

z prowadzeniem działań z uczestnikami, jednak niejednokrotnie brakuje ich na inne 

wydatki, zwłaszcza inwestycyjne, związane z remontami oraz dowozem uczestników. 

 

 KIS - Niestabilność w funkcjonowaniu KIS-ów. Funkcjonowanie Klubów Integracji 

Społecznej zależne jest od dofinansowania projektowego. Brak ciągłości projektowej 

powoduje utratę płynności finansowej po zakończeniu projektu, a co za tym idzie 

zawieszenie działalności lub likwidację.  

 

 CIS - W przypadku CIS sytuacja podmiotów jest zróżnicowana i zależy od otrzymania 

środków w ramach dofinansowania projektowego. 

 

 

 ZAZ - sytuacja ZAZ jest stabilna.  
 

Rekomendacje:  

 Intensyfikacja współpracy między samorządami a podmiotami reintegracyjnymi. 
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 CIS-y potrzebują ciągłego i większego dofinansowania. Aktualna wysokość świadczenia 

integracyjnego, projektowy charakter oraz ograniczone środki na prowadzenie CIS nie 

pozwalają na rozwój tych instytucji. 

 Bariery biurokratyczne wskazują na potrzebę wymiany doświadczeń między podmiotami 

reintegracyjnymi.  

 Konieczna jest też szerzej zakrojona promocja KIS wśród pracodawców, zwłaszcza przez 

przedstawianie dobrych praktyk. 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej nie mają – podobnie jak CIS – do dyspozycji 

wystarczających środków, jednak rzadko korzystają ze wsparcia i dofinansowania 

zewnętrznego. Potrzebna jest im wiedza i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków, 

zarówno z funduszy publicznych i unijnych lub zagranicznych, jak i z darowizn. 

 Wyższe dofinansowanie dla WTZ. 

 Zlecanie zadań przez samorządy – jak w przypadku spółdzielni socjalnych, zwiększenie 

świadomości samorządów w tym zakresie i wzmocnienie współpracy z samorządami. 

 Monitorowanie zmian prawa i informowanie o nich podmiotów reintegracyjnych. 

 Uelastycznienie przepisów dotyczących funkcjonowania ZAZ, a szczególnie przepisów 

dotyczących finansowania określonych kosztów działalności ZAZ. 

 

ETAPY ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW 

REINTEGRACYJNYCH: 

 

ETAP 1: ok. 6 miesięcy przed rozpoczęciem działania: wsparcie animacyjne i promocyjne 

w gminie/powiecie, rozmowy z samorządem mające na celu stworzenie dobrego gruntu dla 

stworzenia podmiotu oraz partnerstwa na rzecz podmiotu; wsparcie w pozyskaniu środków 

zewnętrznych. 

 

ETAP 2: pierwsze 6 miesięcy działalności: wsparcie szkoleniowe, doradcze i coachingowe 

w prowadzeniu dokumentacji, zarządzaniu, radzeniu sobie z problemami związanymi 

z uczestnikami; usługi prawne i księgowe. 

 

ETAP 3: 7-12 miesiąc działalności: wsparcie doradcze w zakresie utrzymania trwałości, 

pozyskania środków na dalsze działanie i rozwoju10. 

 

WSKAŹNIKI ZAPEWNIAJĄCE TRWAŁOŚĆ FUNKCJONOWANIA CIS, KIS, 

WTZ, ZAZ: 

 

 ciągłość finansowania (np. Wskaźnik płynności finansowej). 

 przyjmowanie nowych uczestników/pracowników (liczba nowych uczestników przyjętych 

w danym roku). 

 trwałość jakości pracy (np. ocena jakości pracy przez ewaluatora zewnętrznego). 

 radzenie sobie klientów na rynku pracy po opuszczeniu instytucji (np. liczba osób 

pracujących po opuszczeniu CIS, KIS, ZAZ w 3, 12, 24 miesiące). 

 pozyskiwanie nowych klientów i rynków zbytu (ZAZ, CIS – np. liczba klientów, 

liczba/suma zamówień). 

                                                 
10 „Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego”, 

ROPS w Białymstoku, 2017, s. 207 
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 aktywny udział uczestników w zajęciach (liczba uczestników aktywnie uczestniczących w 

zajęciach)11. 

 
Sytuacja spółdzielni socjalnych  

 

Wnioski:  
 

 Niestabilna sytuacja wśród spółdzielni socjalnych. Liczba spółdzielni zmienia się z roku 

na rok: 

✓ 2013 - 17 

✓ 2014 - 40 

✓ 2015 - 37 

✓ 2016 - 24 

✓ 2017 - 20  

 Sytuacja ta w dużej mierze zależna jest od funduszy pomocowych. Część podmiotów nie 

jest w stanie zbudować sobie stabilnego przychodu pozwalającego na dalsze 

funkcjonowanie. W takiej sytuacji pozostaje likwidacja bądź zawieszenie działalności. 

 Od kilku lat zauważalny jest spadek liczby przedsiębiorstw społecznych. W 2017 r. 

w województwie podlaskim czynnie działało 20 spółdzielni socjalnych, zaś rok wcześniej 

24. 

 Z badań prowadzonych wśród przedstawicieli spółdzielni socjalnych wynika, że 

stosunkowo pozytywnie lub co najmniej przeciętnie oceniają oni swoją sytuację. Rzadko 

wskazują na zagrożenie likwidacją. 

 Przedstawiciele spółdzielni socjalnych uważają, że ich prowadzenie jest trudne. Przyczyn 

tego stanu rzeczy jest wiele, np. skomplikowana struktura funkcjonowania w sensie 

prawnym, niska świadomość istnienia takiej formy w woj. podlaskim, konieczność 

konkurowania na wolnym rynku i jednocześnie osiągania celów społecznych. 

 Najważniejsze czynniki sukcesu w spółdzielniach socjalnych mają związek z ludźmi 

(motywacja do pracy, silna kadra, trwały i zgrany zespół). Kluczem do sukcesu jest 

również wspierające otoczenie – sieć instytucji pomagających sobie nawzajem. 

Rekomendacje:  

 Zwiększanie widoczności PES na poziomie regionalnym.  

 Władze samorządowe powinny promować lokalne podmioty w mediach lokalnych, 

w trakcie imprez targowych i imprez okolicznościowych (np. festynów lokalnych). 

 Promocja produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne zarówno na poziomie lokalnym jak i innych regionów.  

 Należy intensywniej szkolić zarządy podmiotów ekonomii społecznej, gdyż błędy 

zarządzania są jednym z głównych powodów zamykania lub zawieszania przez nie 

działalności. 

 Władze samorządowe powinny częściej w zamówieniach publicznych stosować tzw. 

klauzule społeczne, tj. powinny wspierać PES poprzez zlecanie im większej liczby zadań 

                                                 
11 „Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego”, ROPS 

w Białymstoku, 2017, s. 207 
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publicznych. Urzędy pracy natomiast poprzez dofinansowywania wyposażenia lub 

doposażenia stanowisk pracy w podmiotach ekonomii społecznej. 

 

WSKAŹNIKI ZAPEWNIAJĄCE TRWAŁOŚĆ FUNKCJONOWANIA 

SPÓŁDZIELNII SOCJALNYCH:  

 ciągłość kadrowa (wskaźnik rotacji kadr); 

 stała lub wzrastająca liczba miejsc pracy; 

 wieloletnie planowanie (liczba planów na więcej niż 1 rok); 

 dodatni wynik finansowy; 

 ciągła realizacja celów społecznych (wskaźnik w zależności od celu) 

Sytuacja organizacji pozarządowych  
 

Wnioski: 

 Podmiotami ekonomii społecznej są również organizacje pozarządowe. Ogólna ich 

sytuacja w województwie podlaskim jest dobra. 

 Chociaż borykają się one z różnymi problemami (finansowymi, kadrowymi 

i lokalowymi), to samodzielnie są w stanie je rozwiązać.  

 Największym problemem podlaskich NGO są trudności w zdobywaniu funduszy oraz 

sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności. Pomimo tego, że budżety 

organizacji pozarządowych od 2011 systematycznie rosną, to barierą ich rozwoju 

wciąż pozostaje mała płynność finansowa. 

Rekomendacje:  

 Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez pomoc im np. poprzez udostępnianie 

miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub księgowe, pomoc w zdobywaniu 

środków finansowych itp. 

WSKAŻNIKI ZAPEWNIAJĄCE TRWAŁOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ/ GOSPODARCZĄ  

 stały skład osobowy (wskaźnik rotacji kadr); 

 trwałość miejsc pracy (liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony); 

 aktywne i ciągłe realizowanie celów statutowych (wskaźnik w zależności od celu – 

przykładowo: liczba wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców gminy 

 przeznaczanie wypracowanych środków na rozwój jednostki (kwota); 

 rozpoznawalność i pozytywna opinia o marce (wskaźnik na podstawie badań 

w gminie/miejscowości). 

 

 

ETAPY ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI FUNKCJONOWANIA DLA PODMIOTÓW 

NIEREINTEGRACYJNYCH 
 

ETAP 1: ok. 3 miesiące przed rozpoczęciem działania: wsparcie szkoleniowe i doradcze dot. 

prowadzenia własnej działalności, ocena realności pomysłu itp. 
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ETAP 2: pierwsze 6 miesięcy działalności: wsparcie szkoleniowe, doradcze i coachingowe 

w prowadzeniu dokumentacji, zarządzaniu, radzeniu sobie z konfliktami wewnętrznymi; 

intensywne doradztwo biznesowe; usługi prawne, marketingowe, księgowe. 

ETAP 3: 7-12 miesiąc działalności: dalsze doradztwo biznesowe, poszukiwanie kolejnych 

źródeł finansowania. 

Na każdej ścieżce w momencie kryzysowym powinno być uruchamiane wsparcie doraźne (tzw. 

sztab kryzysowy), którym mógłby zajmować się wspomniany wcześniej punkt kontaktowy. 
 

Priorytet III. Wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej 

w obszarze ekonomii społecznej  

 

Wnioski: 
 

 Rozwój oraz aktywna działalność Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej  

 Tworzono regionalne sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowano PES 

i OWES 

 Wspierano samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej i inne instytucje, w tym 

nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej 

 Upowszechniano wiedzę i dobre praktyk obszaru ekonomii społecznej 

 Koordynowano wieloletni programu rozwoju ekonomii społecznej 

Rekomendacje:  

 Promowanie zacieśniania współpracy pomiędzy: podmiotami ekonomii społecznej, 

przedstawicielami instytucji publicznych i biznesu. 

 Tworzenie regionalnych sieci współpracy np. klastry PES. 

 Realizacja działań edukacyjnych podnoszących kwalifikacje kadry specjalizującej się 

w ekonomii społecznej. 

 Prowadzenie systematycznych badań i analiz w obszarze sektora ekonomii społecznej. 
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Kwestionariusz ankiety  
 

Cel główny 

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

Cel szczegółowy Główne wskaźniki 
Wartość wskaźnika 

w 2017 

Uwagi/źródło 

finansowania 

I. Promocja i edukacja ekonomii społecznej 

Jakie działania promocyjne i edukacyjne z obszaru ekonomii społecznej w 2017 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   

Priorytet I,  

Cel 2. Budowanie więzi podmiotów ES z 

samorządami terytorialnymi 

Liczba podlaskich samorządów terytorialnych, których 

przedstawiciele objęci zostali działaniami z obszaru ekonomii 

społecznej 
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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 2017 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 (2017 r.) 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   

Organizacje pozarządowe   
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Inne, jakie? 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jakie działania w obszarze współpracy instytucjonalnej w 2017 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? 

…………………………. 

…………………………. 

  

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 
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