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LP 
Nazwa instytucji Adres Beneficjenta Dział

anie 
Tytuł projektu 

Całkowita 
wartość 
projektu 

Okres 
realizacji 

Opis projektu Liczba 
BO 

Obszar 

1. 

Towarzystwo 
Wiedzy 

Powszechnej 
Oddział 

Regionalny w 
Białymstoku 

ul. Warszawska 2 
15-063 Białystok 

Tel. (085) 743 51 06 
Fax. (085) 743 57 05 

nauka@twp.bialystok.pl  

2.1 „Wi ększe moŜliwości” 168 800,00 
10.03.2009-
30.05.2009   

Celem projektu jest udzielenie pracującym 
osobom dorosłym wsparcia prowadzącego 
do podniesienia ich statutu społecznego i 
zawodowego. W ramach projektu 
zrealizowanych zostanie 8 edycji kursów 
języków obcych oraz 7 edycji szkoleń 
zawodowych. Udział w szkoleniach 
umoŜliwi BO podwyŜszenie i dostosowanie 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych do 
aktualnych wymagań rynku pracy. 

164 woj. podlaskie 

2. 

Stowarzyszenie 
Księgowych w 
Polsce Oddział 
Okręgowy w 
Suwałkach 

ul. Utrata 2b 
16-400 Suwałki 

Tel. 087 566 24 71 
Faks 087 565 33 44 

szkolenia@suwalki.skwp.
pl 

2.1 „Ksi ęgowość bez tajemnic” 95 451,00 
25.03.2009-
30.05.2009 

Celem projektu jest podniesienie poziomu 
wiedzy z zakresu finansów przez pracujące 
osoby dorosłe, w tym m.in. zwiększenie 
praktycznych umiejętności wykorzystania 
nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych na zajmowanym 
stanowisku pracy. Przedsięwzięcie 
zrealizowane będzie w postaci 3 kursów: 
Rachunkowość finansowa sektora 
budŜetowego (100h), Kurs dla kandydatów 
na głównych księgowych (120h) i Kurs 
modułowy rachunkowości podmiotów 
gospodarczych z tech. komputer. (200). BO 
są  pracujące osoby dorosłe, zgłaszające z 
własnej inicjatywy chęć podwyŜszania i 
dostosowywania kwalifikacji zawodowych 
do potrzeb regionalnego rynku pracy. 

30 Suwałki 

3. 
Podlaska Izba 

Rolnicza  
 

Porosły 36D 
16-070 Choroszcz 
Tel. 085 676 08 62 
Faks 085 676 08 62 
bialystok@pirol.pl 

2.1 
„Profesjonalny i efektywny 
pracownik samorządowy” 

138 294,00 
01.04.2009-
30.05.2009 

Projekt polega na przeprowadzeniu 
specjalistycznych szkoleń skierowanych do 
pracujących osób dorosłych w administracji 
samorządowej zgłaszających z własnej 
inicjatywy chęć podwyŜszenia kwalifikacji 
zawodowych. Projekt jest kierowany do 
urzędników samorządowych pracujących w 
powiatach: łomŜyńskim, kolneńskim, 

60 

Powiaty: 
łomŜyński, 
kolneński, 

wysokomazowiec
ki, zambrowski, 

grajewski, 
moniecki, bielski i 

hajnowski woj. 



wysokomazowieckim, zambrowskim, 
grajewskim, monieckim, bielskim i 
hajnowskim województwa podlaskiego. 
Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez 
szkolenie z zakresu aplikowania o środki 
pochodzące z Unii Europejskiej z 
elementami prawa zamówień publicznych. 

podlaskiego 

4. 
Faber 

Consulting 

ul. Konopna 1 
87-100 Toruń 

Tel. (056) 657 00 88 
Faks (056) 657 00 89 

llaskowski@faberconsulti
ng.com 

 

2.1 

„Fundusze dotacyjne bez 
tajemnic – szkolenia dla 

pracujących osób 
dorosłych” 

223 080,00 
27.03.2009-
30.05.2009 

Celem projektu jest nabycie przez BO 
wiedzy nt. moŜliwości uzyskania dotacji z 
róŜnych funduszy oraz praktycznych 
umiejętności opracowywania wniosków 
aplikacyjnych i zarządzania projektami. 
Projekt przewiduje przeprowadzenie 
szkolenia nt. funduszy dotacyjnych i 
zarządzania projektami wraz z warsztatami 
dot. opracowania wniosków aplikacyjnych. 
Program obejmuje 5 modułów/bloków 
tematycznych. W szkoleniu wezmą udział 
pracownicy JST, NGO’s i przedsiębiorstw z 
całego województwa. 

60 woj. podlaskie 

5. 

Ośrodek Nauki 
Języka 

Angielskiego 
ABC Language 

Centre w 
Białymstoku, 

ul. Młynowa 17 
15-404 Białystok 
Tel. 602 352 175 

Faks 085 719 18 21 
bozenawasilewska@o2.pl  

2.1 
„Znajomość języka 

angielskiego – Europa bez 
barier” 

96 489,60 
23.03.2009-
30.05.2009 

Projekt oferuje krótkie (16h dla poziomu 
zaawansowanego, 32h dla poziomu 
podstawowego) szkolenia językowe dla 
pracujących osób dorosłych zgłaszających z 
własnej inicjatywy chęć doskonalenia 
znajomości j. angielskiego, zwłaszcza w 
zakresie pojęć i terminów z branŜy 
medycznej. 

150 woj. podlaskie 

6. 
EuroSchool 

Perfect 

ul. Upalna 1A 
15-668 Białystok 

Tel. 085 653 70 44 
Faks 085 653 70 44 
biuro@perfect.ids.pl  

2.1 

„Kurs języka obcego z 
praktyczną obsługą 

programów 
komputerowych” 

47 870,00 
17.03.2009-
30.05.2009 

W ramach projektu zorganizowane zostaną 
intensywne kursy języka angielskiego o 
tematyce związanej z produkcją, sprzedaŜą, 
handlem i komunikacją. Projekt ma na celu 
podniesienie językowych kompetencji 
zawodowych osób dorosłych w kontekście 
zwiększenia moŜliwości utrzymania 
dotychczasowego zatrudnienia, awansu 
zawodowego lub znalezienia nowego 
zatrudnienia. 

60 woj. podlaskie 

7. 
ECDS POLSKA 

Sp. z o.o. 

ul. Świętego Rocha 5 
lok.208 

15-879 Białystok 
Tel. 085 742 20 05 
Faks 085 742 20 05 

2.1 
„Ustawiczne kształcenie – 

drogą do sukcesu” 
308 628,00 

23.03.2009-
30.05.2009 

Projekt przewiduje realizację szkoleń Z 
zakresu nauki j. angielskiego na róŜnych 
poziomach zaawansowania z modułem 
Internetu i poczty elektronicznej oraz 
szkoleń wielotematycznych z obsługi 

216 

woj. podlaskie 
(Białystok, 
Suwałki, 
ŁomŜa, 

Grajewo, 



jplonowska@ecds.pl komputera. Projekt zakłada wspomaganie 
tradycyjnych form nauki metodami 
nauczania za pośrednictwem Internetu. 
KaŜdy z uczestników będzie miał moŜliwość 
pobierania dodatkowych materiałów 
ćwiczeniowych ze strony www.ecds.pl, a 
takŜe konsultacji z trenerami za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Łapy, Bielsk 
Podlaski) 

8. 

Zakład 
Doskonalenia 

Zawodowego w 
Białymstoku 

ul. Pogodna 63/1 
15-365 Białystok 

Tel. 085 742 41 51 
Faks 085 742 36 51 

b.wilczynska@zdz.bialyst
ok.pl 

2.1 
„Potencjał – szkolenia 

doskonalące dla 
zatrudnionych w regionie” 

1 483 627,72 
16.03.2009-
10.06.2009 

Celem projektu jest udoskonalenie 
kompetencji osób zatrudnionych w woj. 
podlaskim pod kątem wymagań 
regionalnego ryku pracy i członkostwa w 
UE. Grupę docelową stanowią pracownicy 
sprawujący funkcje administracyjno-biurowe 
i kadra zarządzająca, z uwzględnieniem osób 
zatrudnionych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MSP). Projekt 
proponuje doradztwo zawodowe, a takŜe 
ECDL (obsługa komputera), pozyskiwanie 
zewn. źródeł finansowania firmy, 
prowadzenie uproszczonej rachunkowości 
przedsiębiorstw, wizaŜ i stylizacja, 
wykorzystanie metod negocjacji w biznesie, 
grafik komputerowy i kadry i płace.  

500 woj. podlaskie 

9. 

Centrum 
Informatyki 

ZETO S.A. w 
Białymstoku          

 

ul. Skorupska 9 
15-048 Białystok 

Tel. 085 748 33 41 
Faks 085 748 33 03 

Sławomir.post@zeto.bialy
stok.pl 

2.1 

„Od podstaw do 
profesjonalizmu - druga 

edycja” 
 

89 340,00 
 

 

Celem projektu jest zwiększenie mobilności 
zawodowej, dostosowania umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych do wymogów 
regionalnego rynku pracy mieszkańców 
Białegostoku i ościennych powiatów. Projekt 
skierowany jest do osób dorosłych 
zgłaszających z własnej inicjatywy chęć 
podwyŜszenia lub dostosowania kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku. Odbiorcami 
projektu będą pracownicy administracyjno-
biurowi róŜnych instytucji. Cykl szkoleń 
będzie obejmował warsztaty komputerowe, 
porady psychologiczne i zawodowe oraz 
naukę języka angielskiego. 
 

60 
 

woj. podlaskie 

10. 
WyŜsza Szkoła 
Agrobiznesu w 

ŁomŜy 

ul. Wojska Polskiego 161 
18-402 ŁomŜa 

Tel. 086 216 94 97 
Faks 086 215 11 89 

2.1 
„Szersze Perspektywy – 

Nowe moŜliwości” 
92 405,92 

01.04.2009-
30.05.2009 

Celem projektu jest podniesienie poziomu 
wiedzy i kwalifikacji zawodowych trzech 
grup odbiorców tj. pracujących czynnie 
nauczycieli ze szczególnym wskazaniem na 

90 
 

woj. podlaskie 



nauczycieli wiejskich, doradcy rolniczy oraz 
rolnicy i ich domownicy zainteresowani 
podjęciem dodatkowej działalności zbliŜonej 
do rolnictwa. W ramach projektu uczestnicy 
będą podnosić swoje kwalifikacje podczas 
szkoleń zgodnych z modułowym programem 
szkolenia zawodowego wg Departamentu 
Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i 
Polityki Społecznej oraz Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych 
ECDL (nauczyciele). KaŜdy zaś rolnik lub 
domownik uczestniczący w projekcie 
odbędzie spotkania z doradcą zawodowym. 

11. 

ŁomŜyńska 
Rada Federacji 
Stowarzyszeń 
Naukowo - 

Technicznych 
NOT w ŁomŜy 

 

ul. Polowa 45 
18-400 ŁomŜa 

Tel. 086 215 04 80 
Faks 086 216 64 72 

d.budrowski@gmail.com 

2.1 

Ustawiczny rozwój 
umiejętności i wzrost 

kwalifikacji pracowników 
regionu podlaskiego 

ukierunkowany na potrzeby 
rynku pracy. "Wiedza to 

realizacja celów Ŝyciowych" 
 

414 720,00 
 

26.03.2009-
30.05.2009 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 
80 osób poprzez szkolenia 
popołudniowe  i sobotnie teoretyczno-
warsztatowe oraz wyjazdowe w  
zakresie języków obcych, obsługi komputera 
i zagadnień prawnych. 
 

80 
 

Powiaty: 
łomŜyński, 
kolneński, 

zambrowski, 
grajewski woj. 
podlaskiego 

12. 
Gmina Boćki 

 

ul. Plac Armii Krajowej 3 
17-111 Boćki 

Tel. 085 731 31 42 
Faks 085 731 31 60 

ugbocki@op.pl 

2.3 

„Dziedzictwo Kulturowe w 
Gminie Boćki - reorientacja 
zawodowa i nowe miejsca 

pracy dla osób 
odchodzących z rolnictwa” 

 

595 060,00 
 

01.04.2009- 
03.06.2009 

Projekt skierowany jest do rolników i 
domowników planujących odejść  
z rolnictwa i oferuje usługę reorientacji 
zawodowej. W projekcie realizowane  
będą następujące działania: informacja 
zawodowa, usługi doradcze, szkolenia i 
kursy np. dekarz-robotnik ogólnobudowlany, 
zdun, kucharz regionalny, animator turystyki 
wiejskiej z kuchnią regionalną, wyroby 
rękodzieła ludowego - szycie i zdobienie 
strojów ludowych, kucharz regionalny, 
obsługa komputera z elementami 
księgowości, stolarz, prawo jazdy kat. C. 
 

500 
 

woj. podlaskie 

 


