
miejscowość kod pocztowy ulica tel.

1
WND-

POKL.08.01.01-
20-003/10

Akademia Szybkiej 
Nauki Tadeusz 

Buzarewicz
20.08.2010 Węgorzewo 11-600 Kormoranów 10 85/744 32 10

Nauczyciel - zawód 
przyszłości

01/09/2010-
31/07/2011

537 690,00

Osoby dorosłe pracujące jako 
nauczyciele, pedagodzy, 
dyrektorzy szkół z terenu 
powiatu białostockiego i 

miasta Białystok 

100
 -  szkolenia: angielski lub niemiecki, efektywne 

kształcenie,                                                                          
- warsztaty psychologiczne.                                  

72

2
WND-

POKL.08.01.01-
20-008/10

Europejskie 
Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich
31.08.2010 Toruń 87-100 Łazienna 24/4 56/622 01 19

Profesjonalista w każdym 
calu - doskonalenie kadr 

pracowniczych w 
powiatach zachodniego 

Podlasia

01/10/2010-
31/01/2012

465 056,40

Osoby pracujące powyżej 18 
roku życia, o niskich 

kwalifikacjach, uzestniczące 
w szkoleniach i kursach poza 

godzinami pracy.

60

 - warsztaty - ABC psychologii i pedagogiki 
biznesu,                                                                       

- indywidualne sesje psychologiczno - doradcze,                                                                     
- szkolenia z praktycznego zastosowania 

Internetu i nowoczesnych technologii w pracy i 
biznesie,                                                                    

- kurs języka obcego w obsłudze klienta i w 
biznesie,                                                                      

- szkolenia profesjonalizujące: zarządzanie 
finansowe w firmie w oparciu o księgowość 

komputerową, relacje i komunikacja 
interpersonalna, wykorzystywanie prawa pracy 
w oparciu o dobre praktyki, sztuka negocjacji 

handlowych.                                                         

77,5

3
WND-

POKL.08.01.01-
20-010/10

PM Group Sp. J. 
Panasewicz, Zubrycki

27.09.2010 Białystok 15-281
Legionowa 28 lok. 

101
85/674 50 00

D@ta Explorer II - 
szkolenia z zakresu 
prowadzenia badań, 
statystyki i analizy 

danych z uzyciem SPSS

01/10/2010-
30/09/2011

631 461,94

Pracujące osoby 
dorosłeuczestniczące w 

szkoleniach poza godzinami 
pracy zamieszkałe i 

zatrudnione na terenie woj. 
podlaskiego, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 

nayciem nowych, 
uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji i 
umiejętności

180

 -  szkolenia: podstawy zarządzania wiedzą i 
informacją, podstawy analizy statystycznej 

SPSS, analiza danych przy użyciu SPSS, analizy 
rynkowe i marketingowe I i II SPSS, równość 

szans na rynku pracy. 

79,5

4
WND-

POKL.08.01.01-
20-012/10

RCS sp. z o.o. 15.09.2010 Białystok 15-441  Spółdzielcza 8 85/653 72 21 Kobieta pracująca 2
01/01/2011-
30/06/2012

1 028 183,70

Kobiety dorosłe pracujące, 
które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nayciem 
nowych, uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji i 
umiejętności poza godzinami 

pracy.

336

 - Warszataty interpersonalne z komunikacji, 
asertywności, i radzenia sobie ze stresem,                          

- stacjonarny kurs komputerowy lub językowy z 
zastosowaniem metody komunikatywnej dla osób 

dorosłych,                                                                          
- warsztaty z autoprezentacji i kreowania 

własnego wizerunku,                                                        
- indywidualne doradztwo zawodowe.                                                

92,5

5
WND-

POKL.08.01.01-
20-013/10

Fundacja na rzecz 
integracji zawodowej, 

społecznej oraz 
rozwoju 

przedsiębiorczości VIA

08.09.2010 Warszawa 00-241 Długa 44/50 22/635 55 95

50 i więcej powodów dla 
których warto 

obsługiwać komputer. 
Szkolenia "Europejski 

Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych" dla 

pracowników po 50 roku 
życia

01/09/2010-
31/05/2011

241 943,00

Osoby pracujące po 50 roku 
życia o niskich lub bez 

umiejętności komputerowych, 
zainteresowane z własnej woli 

nabycium/podniesieniem 
kwalifikacji i umiejętności 

komputerowych poza 
godzinami pracy zamieszkałe 
w powiecie białostockim i m. 

Białystok

36

 - szkolenia "Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych ECDL" złożony z trzech 

modułów: podstawy technik informatycznych, 
użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, 

arkusze kalkulacyjne, bazy danych                                           

92

Data zawarcia 
umowy

Grupa docelowa
Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 

Średnia 
punktów

11.10.2010 r.            Lista podpisanych umów w r amach pierwszej i drugiej rundy konkursu o nr: 1/PO KL/8.1.1/2010 

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta
Dane teleadresowe

adres Tytuł projektu
Okres 

realizacji 
projektu

Formy wsparcia realizowane w ramach 
projektu

Kwota 
dofinansowania



6
WND-

POKL.08.01.01-
20-030/10

Europejski Instytut 
Edukacji 

Informatycznej
30.09.2010 Nowy Sącz 33-300 Mikołaja Reja 20 18/547 70 70 W sieci kompetencji

01/11/2010-
31/10/2011

776 025,92

Osoby dorosłe pracujące, 
które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nayciem 
nowych, uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji i 
umiejętności  

60
 -  kurs CISCO,                                                          
- język angielski,                                                            

- trening psychologiczno - motywacyjny
66,5

7
WND-

POKL.08.01.01-
20-040/10

Polskie Stowarzyszenie 
Dekarzy Oddział w 

Białymstoku
15.09.2010 Białystok 15-113

Gen. Wł. Andersa 
38

85/653 77 44
Wyższe kwalifikacje 

dekarzy i cieśli - szansą 
na rozwój

01/10/2010-
29/02/2012

706 615,00
Osoby zatrudnione 

zamieszkałe w województwie 
podlaskim

90

 - szkolenia: kolektory słoneczne, dachy zielone - 
energooszczędna technologia w budownictwie, 
pokrycia dachów i elewacji, wykonanie pokryć 
dachowych obiektów zabytkowych, konstrukcje 

ciesielskie, wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w izolacji tarasów i balkonów,  

montażysta rusztowań metalowych, wykonanie 
pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i 

cementowych.                                                               

82

8
WND-

POKL.08.01.01-
20-049/10

Łomżyńska Rada 
Federacji Storzyszeń 

Naukowo - 
Technicznych NOT w 

Łomży 

01.09.2010 Łomża 18-400 Polowa 45 86/216 41 29 Kreatywny pracownik
01/09/2010-
29/02/2012

1 122 660,00

Osoby pracujące w zawodach 
nauczyciel przedszkola i klas 

I-III szkół podstawowych 
oraz pracownicy instytucji 

publicznych

110

 - szkolenia dla administracji i instytucji 
publicznych: język angielski, informatyka,                                                               

- szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół 
podstawowych klas I-III: angielski i metodyka 

nauczanie języka angielskiego,                                                           
- poradnictwo zawodowe,                                  

67,5

9
WND-

POKL.08.01.01-
20-054/10

Starostwo Powiatowe 
w Łomży

10.09.2010 Łomża 18-400
Szosa 

Zambrowska 1/27
86/215 69 00

Kwalifikacje" na czasie" - 
pewna praca, pewny 

awans

01/09/2010-
30/11/2011

399 175,00

Osoby dorosłe pracujące, 
które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nayciem 
nowych, uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji i 
umiejętności poza godzinami 

pracy, zamieszkujące na 
terenach powiatów objętych 

projektem.

90

 - szkolenia : zarządzanie z wykorzystaniem 
narzędzi i programów informatycznych, 

księgowość komputerowa, specjalista ds.. kadr i 
płac z wykorzystaniem programów 

komputerowych,                                                             
- doradztwo zawodowe.                                                

62,5

10
WND-

POKL.08.01.01-
20-056/10

Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział 

Regionalny w 
Białymstoku

17.09.2010 Białystok 15-063 Warszawska 2 85/743 51 06
Równe szanse - lepsza 

przyszłość
01/11/2010-
30/04/2012

756 260,00

Osoby dorosłe pracujące, 
które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nayciem 
nowych, uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji i 
umiejętności  

300

 - szkolenia: specjalista ds. kadr i płac, 
księgowość dla początkujących, księgowość dla 

zaawansowanych, profesjonalna sekretarka, 
przedstawiciel handlowy, grafika komputerowa, 
tworrzenie stron www, pozyskiwanie funduszy 

unijnych,                                                                     
- kursy językowe: angielski, niemiecki, rosyjski, 

włoski, francuski,                                                                           
-  wsparcie doradcze IPD,                                                       

- moduł "Równość szans w miejscu pracy,                                                                            
- trening interpersonalny,                                  

66

11
WND-

POKL.08.01.01-
20-059/10

Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku

10.09.2010 Białystok 15-089 Jana Kilińskiego 1 85/748 54 04
"Dieta pełna życia - 

kursy z zakresu żywienia 
dzieci"

01/10/2010-
30/06/2011

165 621,64

Kobiety dorosłe pracujące w 
publicznych i niepublicznych 
żłobkach, przedszkolach i 
punktach przedszkolnych

90
 - szkolenia z zakresu żywienia dzieci, 

produktów spożywczych, norm żywienia, metod 
oceny stanu odżywiania.                                                

72,5



12
WND-

POKL.08.01.01-
20-062/10

Centrum Doskonalenia  
Nauczycieli i 
Kształcenia 

Ustawicznego w 
Suwałkach

01.09.2010 Suwałki 16-400 Kamedulska 3 87/566 36 46 Aktywni całe życie
01/09/2010-
31/07/2011

218 390,00

Osoby dorosłe pracujace 
powyżej 18 roku życia z 

wyłączeniem osób fizycznych 
prowadzących działalność 

gospodarczą

96

 kursy języka angielskiego: poziom podstawowy i 
zaawansowany,                                                                     

- kursy komputerowe:poziom podstawowy i 
zaawansowany,                                                             

- szkolenia: mała architektura krajobrazu, 
florystyka i bukieciarstwo. 

79,5

13
WND-

POKL.08.01.01-
20-062/10

LINGUA Edyta Sylwia 
Jasińska

31.08.2010 Białystok 15-161 Niemeńska 132 85/676 31 48

Posługiwanie się 
językiem obcym szansą 

na wzrost 
konkurencyjności 
pracowników woj. 

Podlaskiego

01/09/2010-
31/08/2011

384 420,00

Osoby dorosłe pracujace 
powyżej 18 roku życia z 

wyłączeniem osób fizycznych 
prowadzących działalność 

gospodarczą

180
szkolenia języowe,                                                    

- kurs i egzanim TELC
69

14
WND-

POKL.08.01.01-
20-065/10

Narodowe Forum 
Doradztwa Kariery

30.09.2010 Warszawa 00-680 Żurawia 47 22/629 65 34

AKADEMIA 
ROZWOJU 

UMIEJĘTNOŚCI 
TRENERSKICH

01/10/2010-
31/03/2012

858 442,00

Osoby pracujące z instutucji 
społecznych, oświaty rynku 
pracy, samorządowych oraz 
przedsiębiorstw, instytucji 

otoczenia biznesu oraz 
istytucji szkoleniowych, 
przeszłych i obecnych 

szkoleniowców, 
zainteresowane nabyciem 

umiejętności trenerskich TUS 
oraz TB.

72

 - kurs: Rozwój umiejętności trenerskich -  TUS: 
trening interpersonalny, proces grupowy i 
dynamika, rola trenera TUS, kompetencje 

interpersonalne, jak uczą się dorośli (specyfika 
nauczania osób 50+), projektowanie szkolenia,  - 
Rozwój umiejętności trnenrskich - TB: trening 
interpersonalny, proces grupowy i dynamika, 

identyfikacja potrzeb szkoleniowych, 
kompetencje interpersonalne, jak uczą się dorośli 
(specyfika nauczania osób 50+), projektowanie 

szkolenia biznesowego.

71

15
WND-

POKL.08.01.01-
20-071/10

Legal & Business 
Solutions Sp. z o.o.

05.10.2010 Białystok 15-042 Pałacowa 1A/2C 85/732 02 58 Kontrola Zarządcza
01/10/2010-
30/03/2012

680 860,00

Osoby dorosłe, pracujące w 
instytucjach publicznych, 

samorządowych działających 
na terenie woj. Podlaskiego

250

 - szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i 
audytu,                                                                              

- specjalistyczna konferencja szkoleniowa dla 
osób zajmujących stanowiska kierownicze, 

dyrektorskie.

63,5

16
WND-

POKL.08.01.01-
20-072/10

Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej im. 

Stanisława Staszica w 
Białymstoku

06.09.2010 Białystok 15-555
Dojlidy Fabryczne 

26
85/732 26 09

Europejski 
Funkcjonariusz - II 

edycja

01/10/2010-
29/02/2012

532 770,50

Osoby dorosłe pracujące, 
posiadające niskie 

kwalifikacje, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 

udziałem w projekcie

190
 - kursy językowe: angielski, rosyjski,                                                         

- kursy komputerowe,                                                   
- szkolenie prawno - społeczne.

70

17
WND-

POKL.08.01.01-
20-079/10

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wydziału 

Prawa Uniwersytetu w 
Białymstoku

08.09.2010 Białystok 15-213
Mickiewicza 1 lok. 

300
85/745 71 85

Podlaska Akademia 
Prawa Podatkowego - 

edycja rozszerzona

01/09/2010-
29/02/2012

697 386,00

Osoby dorosłe pracujące, 
zamieszkujące województwo 

podlaskie, które z własnej 
inicjatywy zgłaszają chęć 

podwyższaniem kwalifikacji 
zawodowych 

220

 - szkolenia z zakresu regulacji prawnych w 
zakresie podatków, zarządzania projektami 

europejskimi,                                                                    
- szkolenie z zakresu współpracy z mediami.

65



18
WND-

POKL.08.01.01-
20-090/10

Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w 

Białymstoku
08.09.2010 Białystok 15-950 Kilińskiego 8 85/740 37 10

Studium Socjoterapii i 
Edukacji Twórczej - V 

edycja

01/11/2010-
29/02/2012

297 951,41

Osoby dorosłe pracujące, 
zamieszkujące województwo 

podlaskie, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 

nayciem nowych, 
uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji 
zawodowych w szczególności 

pedagodzy, psycholodzy, 
pracownicy placówek 

kulturalno - oświatowych

75

 - treningi: interpersonalny, umiejętności 
psychospołecznych, umiejętności 

wychowawczych, trening pracy z grupą 
socjoterapeutyczną, prowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych,                                               
- warsztaty: socjoterapii, metody pracy z grupą 

psychologii społecznej, - warsztaty edukacji 
twórczej: drama w socjoterapii, muzykoterapia, 

choreoterapia, rękodzieło artystyczne, 
biblioterapia, sztuki plastyczne, pedagogika 

zabawy.                                                                                      

87

19
WND-

POKL.08.01.01-
20-099/10

Cityschool s.c. Paweł 
Kędzierski, Piotr 

Kossowski
20.09.2010 Warszawa  00-024

Al.. Jerozolimskie 
44 lok. 1029

22/433 66 66
Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników - 
Telemarketer

01/10/2010-
31/03/2012

719 582,90

Osoby dorosłe pracujące, 
zamieszkujące województwo 

podlaskie, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 

nayciem nowych, 
uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji i 
umiejętności. 

80
 -  szkolenia: "telemarketer", językowe,                

- zajęcia z doradcą zawodowym.
97,5

20
WND-

POKL.08.01.01-
20-104/10

ECDS Polska        sp. z 
o.o.

03.09.2010 Białystok 15-879 Św. Rocha 5/208 85/742 20 05
Nowe kwalifikacje i 

umiejętności dla e-handlu 
II edycja

01/11/2010-
30/11/2011

760 870,00

Osoby dorosłe pracujące, 
które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nayciem 
nowych, uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji i 
umiejętności 

120

 - szkolenia: uwarunkowania prawne, techniczne 
i organizacyjne platformy eCommerce,                                                                               

- praktyczne zajęcia z zakresu obróbki grafiki 
komputerowej,                                                                

- praktyczne zajęcia podstawy narzędzi 
informatycznych eCommerce,                                            

- samodzielna praca z platformą eCommerce                                                        
- staże zawodowe.                                 

64,5

21
WND-

POKL.08.01.01-
20-110/10

WYG International Sp. 
z o.o.

14.09.2010 Warszawa 02-674 Marynarska 15 22/492 71 00
Podlaska Akademia 

Budowlana
01/11/2010-
29/02/2012

1 023 438,72

Dorosłe osoby pracujące, 
które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nabyciem 
nowych, uzupełnianiem i 

podwyższaniem kwalifikacji i 
umiejętności (poza godzinami 
pracy), mieszkające w woj. 
podlaskim, nie posiadające 

kwalifikacji do obsługi 
maszyn i urządzeń drogowych

160

 - szkolenia : operatorzy ciężkich maszyn 
(koparki, ładowarki, koparko - ładowarki) klasa 

III; r ęczne urządzenia drogowe (przecinarki, 
ubijaki, zagęszczarki).                                                                         

64

22
WND-

POKL.08.01.01-
20-112/10

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej

02.09.2010 Warszawa 01-552 Plac Inwalidów 10 22/322 84 00 AKADEMIA WIEDZY
01/09/2010-
29/02/2012

593 174,11

Pracownicy jednostek sektora 
finansów publicznych, służb 
cywilnych, przedsiębiorstw 

prywatnych

220

 - szkolenie audyt finansowy i kontrola 
wewnętrzna,                                                                      

- szkolenia przygotowujące pracowników służby 
cywilnej do egzaminu na urzędnika 

mianowanego,                                                       
- szkolenie z zamówień publicznych.                              

63,5



23
WND-

POKL.08.01.01-
20-122/10

Fundacja Prawo i 
Partnerstwo

21.09.2010 Białystok 15-213
Mickiewicza 

1/101
85/745 72 07

Podnoszenie kwalifikacji 
receptą na kryzys - II 

edycja

01/10/2010-
30/09/2011

337 555,00

Dorosłe kobiety i mężczyźni 
zamieszkali na terenie woj. 
podlaskiego i zgłaszający z 

własnej inicjatywy chęć 
podwyższania lub 

dostosowania kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb 

rynku.  

120

 - szkolenia dotyczące aktywności na rynku 
pracy (analiza rynku pracy, negocjacje) i 

rozwoju kompetencji personalnych 
(autoprezentacja i wizerunek, samodoskonalenie 

personalne, skuteczna komunikacja),                                                                
- szkolenia tematyczne do wyboru z zakresu  
rachunkowości pełnej i uproszczonej, analizy 
finansowej, zarządzania kadrami i płacami, 

podstaw zamówień publicznych.                                                                       

67,5

24
WND-

POKL.08.01.01-
20-124/10

Stowarzxyszenie 
Księgowych w Polsce 

Zarząd Główny w 
Warszawie Oddział 

Okręgowy w 
Suwałkach

04.10.2010 Suwałki 16-400 Utrata 2b 87/565 33 44
Księgowość na miarę 

XXI wieku
02/11/2010-
31/12/2011

323 310,97

Osoby dorosłe zamieszkałe na 
terenie woj. podlaskiego, 
które z własnej inicjatywy 

chcą nabyć nowe lub 
podwyższyć już posiadane 

kwalifikacje.

40

 - szkolenia: Główny księgowy w budżecie, 
Specjalista ds. rachunkowości,                                        

- trening umiejętności interpersonalnych,             - 
warsztaty z pozyskiwania środków pomocowych 

UE,                                                                              
- wsparcie psychologiczne.

91

25
WND-

POKL.08.01.01-
20-135/10

Euroschool Perfect 03.09.2010 Białystok 15-668 Upalna 1A/4-5 85/663 53 31
Nowe kwalifikacje - 

nowe możliwości po 50 
roku życia - II edycja

01/09/2010-
31/12/2011

583 740,00

Osoby po 50 roku życia 
pracujący w podlaskich 

przedsiębiorstwach i 
instytucjach publicznych

80

szkolenia: języowe, kompetentny pracownik, 
rozwój kompetencji interpersonalnych, rozwój 

kompetencji osobistych,                                             
- indywualne sesje z psychologiem,                                  

- szkolenia komputerowe 

81,5

26
WND-

POKL.08.01.01-
20-151/10

Podlaski Ośrodek 
Medycyny Ratunkowej 

Wojewódzka i 
Nammous sp.j.

06.09.2010 Białystok 15-207
Piastowska 21 lok. 

1
510 034 249

Kwalifikowana pierwsza 
pomoc

01/10/2010-
30/11/2011

854 902,00
Pracujące kobiety i mężczyźni 

w wieku 50+
276

 -  kurs specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo 
- oddechowej,                                                                    

- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
80,5

27
WND-

POKL.08.01.01-
20-155/10

EDUCO Jacek 
Kowalski

08.09.2010 Olsztyn 10-018 Staromiejska 16/4 89/535 08 87

Konkurencyjny 
pracownik +50 - 

szkolenia językowe i 
komputerowe

01/09/2010-
30/11/2011

572 760,00

Osoby pracujące powyżej 50 
roku życia, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane 
nayciem nowych, 
uzupełnianiem lub 

podwyższaniem kwalifikacji 
zawodowych

60

 - szkolenia językowe: angielski, niemiecki, 
rosyjski,                                                                                   

- szkolenia komputerowe: Word, Excel, Power 
Point,                                                                                                                  

- warsztaty interpersonalne: z zakresu 
motywacji, autoprezentacji, emisji głosu.                                                                             

76,5

Suma Ogółem 16 270 246,21


