
miejscowość kod pocztowy ulica tel.

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-035/09

Polska Grupa 
Doradcza 
Sp. z o.o.

25.05.2009 Białystok 15-111
Tysiąclecia 

Państwa 
Polskiego 2/603

85/662 32 35
Wiedza i kompetencje 
najlepszą inwestycją 

w przyszłość

01/05/2009-
31/10/2010

1 197 605,00
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
120

 - szkolenia: samodzielny księgowy, analityk 
finansowy/doradca finansowy,                            
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,                        
- poradnictwo zawodowe,                                                                
- staŜe zawodowe,             

2
WND-

POKL.06.01.01-
20-021/09

Podlaska Wojewódzka 
Komenda 

Ochotniczych Hufców 
Pracy 

w Białymstoku

02.07.2009 Białystok 15-872 Dąbrowskiego 22 85/651 61 87
Pokolenie zawodowej 

szansy
01/10/2009-
30/04/2010

283 984,00

Osoby do 25 r. Ŝ. 
pozostające bez 

zatrudnienia 
zarejestrowane i 

poszukujące pracy za 
pośrednictwem CEiPM 
OHP w Białymstoku, 
ŁomŜy i Suwałkach

45

.- szkolenia: kurs komputerowy, spawacz, 
nowoczesny sprzedawca, magazynier z obsługą 
wózków jezdniowych, manikiurzystka,                                                     
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,       
- poradnictwo zawodowe,                                   - 
zajęcia z prawnikiem,                                          
- grupy wzajemnego wsparcia,                           

3
WND-

POKL.06.01.01-
20-013/09

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej

10.06.2009 Warszawa 01-552 Plac Inwalidów 10 22/322 84 00
Nowe kwalifikacje 

receptą na lepsze Ŝycie
01/07/2009-
31/08/2010

465 696,40
Kobiety  pozostające bez 

zatrudnienia 
40

.-- szkolenia:  motywacyjne, komputerowe, 
masaŜ sportowo-leczniczy, bukieciarz, 
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, "Aktywne 
formy poszukiwania pracy", "Jak się dobrze 
zaprezentować i sprzedać", "ABC 
przedsiębiorczości",                                             
- poradnictwo zawodowe,                                    

4
WND-

POKL.06.01.01-
20-023/09

Narodowe Forum 
Doradztwa Kariery

19.06.2009 Warszawa 00-680 śurawia 47 22/629 65 34

POWROTY - program 
potwierdzenia 

kwalifikacji osób 
powracających na 

podlaski rynek pracy 
poprzez szkolenia, 

poradnictwo 
i egzaminy zawodowe

01/07/2009-
31/12/2010

590 464,00

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia, które 

wykonywały pracę za 
granicą lub w szarej 

strefie

100

.- szkolenia: "Moja firma", "Kwalifikacja" 
(przygotowanie do egzaminów czeladniczych 
w zawodach: malarz-tapeciarz, glazurnik, 
tynkarz, elektryk, cukiernik, kucharz małej 
gastronomii, kosmetyczka, opiekunka osób 
starszych),                                                              
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje (w tym 
egzaminy czeladnicze),                                              
- poradnictwo zawodowe,                                          

5
WND-

POKL.06.01.01-
20-031/09

Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział 

Regionalny w 
Białymstoku

01.06.2009 Białystok 15-063 Warszawska 2 85/ 743 51 06 Szansa na sukces
01/08/2009-
31/10/2010

566 340,00
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
120

.- szkolenia: prowadzenie księgowości 
uproszczonej, pracownik działu kadr i płac, 
projektant stron www, sprzedawca, 
przedstawiciel handlowy, profesjonalna 
sekretarka-asystentka menedŜera, opiekunka 
dziecięca, magazynier z obsługą wózków 
jezdniowych, spawacz,                                        
- warsztaty z metod aktywnego poszukiwania 
pracy,                                                                      
- warsztaty z podejmowania własnej 
działalności gospodarczej,                                      
- indywidualne porady prawnika i psychologa,                                                                                                            
-staŜe zawodowe,

6
WND-

POKL.06.01.01-
20-010/09

Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr

01.06.2009 Białystok 15-441 Spółdzielcza 8 85/653 77 00

AKTYWNA - 
kompleksowe wsparcie 
kobiet pozostających 

bez pracy na obszarach 
wiejskich

01/07/2009-
31/12/2010

1 161 629,00

Kobiety pozostające bez 
zatrudnienia 

zamieszkujące gminy 
wiejskie i miasta do 25 
tysięcy mieszkańców z 

terenu powiatów: 
suwalskiego, 

zambrowskiego, 
łomŜyńskiego, 
białostockiego, 
grajewskiego

375

.- szkolenia: sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej, księgowość rolnicza, pracownik 
agroturystyczny, opiekunka osób starszych, 
kosmetyka pielęgnacyjna, masaŜ klasyczny,       
- wsparcie psychologiczne,                                  
- poradnictwo zawodowe,                                   

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta

Dane teleadresowe
adres Okres 

realizacji 
projektu

Data zawarcia 
umowy

Formy wsparcia realizowane w ramach 
projektu

Lista podpisanych umów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2009
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostaj ących bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Kwota 
dofinansowa-

nia
Grupa docelowa

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Tytuł projektu



7
WND-

POKL.06.01.01-
20-016/09

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i 
Kształcenia 

Ustawicznego
 w Suwałkach

01.06.2009 Suwałki 16-400 Kamedulska 3 87/566 36 46
"Nowy zawód - nowe 

szanse"
01/08/2009-
31/05/2010

248 055,00

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia z terenu 

powiatu suwalskiego i m. 
Suwałki

50

.- szkolenie: kompleksowy kurs komputerowy, 
kelner z obsługą kas fiskalnych, sprzedawca z 
obsługą kas fiskalnych, administrowanie 
sieciowymi systemami operacyjnymi, 
tworzenie stron www (HTML, PHP),                                                   
- doradztwo zawodowe,                                             

8
WND-

POKL.06.01.01-
20-004/09

Firma MenedŜerska 
PROFIT 

Lech Jan Grzelak
10.06.2009 Białystok 15-380 Bydgoska 13 85/744 30 96

EFEKTYWNI W 
PRACY – ZARADNI 

W śYCIU

01/07/2009-
31/07/2010

521 330,00
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
40

.- szkolenia: językowe, informatyczne, 
gospodarka magazynowa-ujęcie księgowe i 
logistyczne, operator wózków widłowych, 
sprzedawca z klasą, wizerunek firmy-narzędzie 
kontaktu z klientem,                                                     
- warsztat interpersonalny,                                   
- rynek pracy i warsztat edukacyjny,                    
- poradnictwo zawodowe,                                       

9
WND-

POKL.06.01.01-
20-025/09

Starostwo Powiatowe 
w ŁomŜy

02.06.2009 ŁomŜa 18-400
Szosa 

Zambrowska 1/27
86/215 69 00

Kwalifikacje "na czasie"- 
praca 

w zasięgu ręki

01/072009-
30/06/2010

312 210,00

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia z terenu 

powiatu łomŜyńskiego i 
m. ŁomŜa

90

.- szkolenia: obsługa komputera z elementami 
ICT, księgowość komputerowa, specjalista ds. 
kadr i płac z wykorzystaniem programu 
komputerowego, obsługa kas fiskalnych z 
programem magazynowym, grafik 
komputerowy, tworzenie stron www,                   
- doradztwo zawodowe,                                             
- poradnictwo psychologiczne,

10
WND-

POKL.06.01.01-
20-002/09

Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i 
Kierownictwa Oddział 

w Białymstoku

04.06.2009 Białystok 15-542 Jagienki 4 85/675 02 71„Stop–czas na zmiany II”
01/07/2009-
31/08/2010

623 437,00
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
40

.- szkolenia: język angielski, podstawy obsługi 
komputera, finanse i rachunkowość, 
zaawansowana obsługa komputera z 
elementami grafiki komputerowej,                                                          
- doradztwo psychologiczno-zawodowe,            - 
warsztaty aktywizacji zawodowej,                     

11
WND-

POKL.06.01.01-
20-036/09

Centrum Promocji 
Podlasia

25.05.2009 Białystok 15-111
Al.1000-lecia 

Państwa 
Polskiego 39A

85/651 41 46
E-kompetencje-

doradztwo
 i szkolenia

01/06/2009-
31/05/2010

1 199 089,20
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia powyŜej 45 
roku Ŝycia

500

.- szkolenia: obsługa sprzętu komputerowego, 
komputerowe kadry i płace, komputerowe 
finanse finanse i księgowość, fakturowanie i 
gospodarka magazynowa, grafika 
komputerowa,                                                             
- doradztwo psychologiczno-zawodowe,                  
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

12
WND-

POKL.06.01.01-
20-005/09

4 Progress Maciej 
Kusiński

04.06.2009 Białystok 15-872 Dąbrowskiego 28 502 514 119

Nowe Szanse 
Zawodowe - 

poradnictwo, szkolenia
 i staŜe dla kobiet 
pozostających bez 

zatrudnienia

01/07/2009-
30/06/2010

237 876,00
Kobiety  pozostające bez 
zatrudnienia z terenu m. 

Białystok
30

.- szkolenia: pracownik administracyjno-
biurowy, wizaŜ i stylizacja, kadry i płace, 
księgowość uproszczona, rachunkowość,                                                         
- poradnictwo zawodowe,                                           
- staŜe zawodowe,                                                

13
WND-

POKL.06.01.01-
20-037/09

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 

w Białymstoku
08.07.2009 Białystok 15-365 Pogodna 63/1 85/742 57 50

Równi na rynku pracy - 
aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 

zatrudnienia na 
podlaskim rynku pracy

03/08/2009-
30/09/2010

1 099 331,13
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
260

.- szkolenia podstawowe: ECDL, specjalista ds. 
kadr i płac, bukieciarz, projetowanie
 i tworzenie stron www, palacz, technolog 
robót budowlanych i wykończeniowych, 
kierowca wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym.
Szkolenia podstawowe zostaną wzbogacone o 
szkolenia uzupełniające m.in.: obsługa edytora 
tekstu MS Word, obsługa arkuszy 
kalkulacyjnych MS Excel, obsługa programów 
kadrowo-płacowych, komputerowe 
prowadzenie sprzedaŜy, przedsiębiorczość -
ABC własnego biznesu, język angielski, wizaŜ i 
stylizacja, podstawy obsługi komputera, 
- poradnictwo zawodowe,                                                                                                                     

14
WND-

POKL.06.01.01-
20-046/09

RCS Sp. z o. o. 24.07.2009 Białystok 15-441 Spółdzielcza 8 85/6537321 Młodzi przedsiębiorczy
01/07/2009-
31/12/2010

469 524,00
Osoby pozostające bez 
zatrudnienia do 25 roku 

Ŝycia
80

 - szkolenia: warsztaty interpersonalne i 
aktywizujące z elementami przedsiębiorczości, 
ABC przedsiębiorczości, biznes plan, 
pozyskiwanie finansowania i dofinansowania 
działalności,                                                                                                                 
- doradztwo zawodowe i przedsiebiorczości,            



15
WND-

POKL.06.01.01-
20-042/09

Akademia Szybkiej 
Nauki Tadeusz 

Buzarewicz
05.08.2009 Radzieje 11-600 Kormoranów 10 085/7443210

Prawo jazdy kat. C i 
C+E oknem na świat - 
aktywizacja zawodowa 
mieszkańców Podlasia

01/09/2009-
31/03/2010

392 335,00

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia powyŜej 45 

roku Ŝycia terenu M. 
Białystok i powiatu 

białostockiego.

50

 - szkolenia językowe (angielski lub niemiecki 
do wyboru),                                                        - 
szkolenia z zakresu aplikowania o pracę oraz 
prawa pracy, 
- szkolenia zawodowe (teoretyczno - 
praktyczne), 
- kurs przewozu rzeczy;               

Data: 05.08.2009r.
 


