
 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, marzec 2020 

 
 

 

 

 

 

 

Raport z monitoringu 

„Strategii Rozwoju       

Miasta Białegostoku      

na lata 2011-2020 plus” 

za rok 2018 



2 | S t r o n a  

 

Raport został opracowany przez zespół Geoprofit w składzie: 

Wojciech Dziemianowicz 

Bogusław Plawgo 

Jacek Szlachta 

Izabella Jurkiewicz 

Magdalena Cybulska 

Dominika Płaczek  

Jakub Tarnacki 

 

 

 

 

 

 

Autorzy pragną podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz 

innych instytucji za wsparcie i zaangażowanie w zbieraniu informacji o realizacji „Strategii Roz-

woju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus”. 

 

 



3 | S t r o n a  
 

Spis treści: 

 

SPIS WYKORZYSTANYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ ..................................................................................................... 6 

1. STRESZCZENIE RAPORTU ......................................................................................................................... 8 

2. WPROWADZENIE ................................................................................................................................... 11 

2.1. OPIS PRZEDMIOTU MONITORINGU ............................................................................................................... 11 

2.2. CEL MONITORINGU .................................................................................................................................. 13 

2.3. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE ............................................................................................................... 13 

3. ANALIZA REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA LATA 2011-2020 PLUS ............ 15 

3.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I TRANSPORT ............................................. 20 

Cel strategiczny A. Przestrzeń miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju .......... 20 
A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości 

kulturowych i przyrodniczych ................................................................................................................................... 20 
A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego Miasta z dużym udziałem transportu zbiorowego i ruchu 

rowerowego .............................................................................................................................................................. 22 
A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej

 .................................................................................................................................................................................. 24 
A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej ...... 25 

3.2. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I KAPITAŁ LUDZKI .............................................................................................. 35 

Cel strategiczny B. Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców ............... 35 
B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej ...................................................................................... 35 
B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców ...................................................................................................... 36 
B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia ...................................................................................................... 38 
B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego ............................................................................................................... 39 
B.5. Wspieranie rodzin .............................................................................................................................................. 40 
B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców ................................................. 42 
B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji ......................................................... 42 

3.3. ROZWÓJ GOSPODARCZY ............................................................................................................................ 56 

Cel strategiczny C. Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba 

jakościowo lepszych miejsc pracy ................................................................................................................. 56 
C.1. Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP .................................................................... 56 
C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki ....................................................................................................................... 56 
C.3. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych .............................................................. 56 
C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem współpracy 

wschodniej ................................................................................................................................................................ 57 
3.4. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA .................................................................................................................... 62 

Cel strategiczny D. Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej .... 62 
D.1. Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury ................................................................. 62 
D.2. Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzynarodowym .................. 62 
D.3. Tworzenie regionalnego centrum turystycznego .............................................................................................. 63 
D.4. Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej ...................................................... 63 
D.5. Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej ....................................................... 63 
D.6. Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym ..................................................................... 63 

3.5. METROPOLIA .......................................................................................................................................... 72 

Cel strategiczny E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem .................................. 72 
E.1. Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego ............................................................................................ 72 
E.2. Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych z obszaru metropolitalnego ......................................................... 72 



4 | S t r o n a  

E.3. Wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze metropolitalnym .................................................... 72 
E.4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego ..................................................... 73 
E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku .... 73 

4. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W 2018 ROKU W MIEŚCIE BIAŁYSTOK ........................ 79 

4.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I TRANSPORT ............................................. 79 

Cel strategiczny A. Przestrzeń miasta – zharmonizowane przyjazne środowisko do życia i rozwoju .......... 79 
A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości 

kulturowych i przyrodniczych ................................................................................................................................... 79 
A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z dużym udziałem transportu zbiorowego oraz 

ruchu rowerowego ................................................................................................................................................... 88 
A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej

 .................................................................................................................................................................................. 94 
A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej .... 105 

4.2. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I KAPITAŁ LUDZKI ........................................................................................... 110 

Cel strategiczny B. Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców ............ 110 
B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej .................................................................................... 110 
B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców .................................................................................................... 117 
B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia .................................................................................................... 123 
B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego ............................................................................................................ 129 
B.5. Wspieranie rodzin ............................................................................................................................................ 137 
B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców ............................................... 144 
B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji ....................................................... 145 

4.3. ROZWÓJ GOSPODARCZY .......................................................................................................................... 156 

Cel strategiczny C. Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba 

jakościowo lepszych miejsc pracy .............................................................................................................. 156 
C.1. Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP .................................................................. 156 
C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki ..................................................................................................................... 164 
C.3. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych ............................................................ 172 
C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem współpracy 

wschodniej .............................................................................................................................................................. 178 
4.4. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA .................................................................................................................. 183 

Cel strategiczny D. Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej . 183 
D.1. Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury kulturalnej ............................................ 183 
D.2. Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzynarodowym ................ 196 
D.3. Tworzenie regionalnego centrum turystycznego ............................................................................................ 201 
D.4. Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej .................................................... 203 
D.5. Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej ..................................................... 205 
D.6. Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym ................................................................... 207 

4.5. METROPOLIA........................................................................................................................................ 214 

Cel strategiczny E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem ............................... 214 
E.1. Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego .......................................................................................... 214 
E.2. Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego ......................................................... 216 
E.3. Wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze metropolitalnym .................................................. 216 
E.4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego ................................................... 217 
E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku .. 217 

5. WNIOSKI Z PANELU EKSPERTÓW ........................................................................................................ 219 

5.1. OCENA PRIORYTETÓW ............................................................................................................................ 219 

5.2. OCENA WSKAŹNIKÓW ............................................................................................................................ 223 

6. BIAŁYSTOK NA TLE POZOSTAŁYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE ............................................... 225 

6.1. DEMOGRAFIA I RYNEK PRACY ................................................................................................................... 225 



5 | S t r o n a  
 

6.2. FINANSE PUBLICZNE ............................................................................................................................... 231 

6.3. OCHRONA I STAN ŚRODOWISKA ................................................................................................................ 234 

7. WNIOSKI ............................................................................................................................................. 237 

7.1. WNIOSKI DOTYCZĄCE REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ............................................................................. 237 

Cel strategiczny A. Przestrzeń miasta – zharmonizowane przyjazne środowisko do życia i rozwoju ......... 237 

Cel strategiczny B. Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców ............. 238 

Cel strategiczny C. Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba 

jakościowo lepszych miejsc pracy ............................................................................................................... 239 

Cel strategiczny D. Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej .. 240 

Cel strategiczny E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem ................................ 241 

7.2. WNIOSKI DOTYCZĄCE SYSTEMU MONITOROWANIA STRATEGII ......................................................................... 242 

8. ZAŁĄCZNIKI ......................................................................................................................................... 244 

8.1. CHARAKTERYSTYKI PRÓB W BADANIACH CATI .............................................................................................. 244 

CATI – mieszkańcy ...................................................................................................................................... 244 

CATI – przedsiębiorcy.................................................................................................................................. 245 

8.2. SPISY ................................................................................................................................................... 246 

Spis wykresów ............................................................................................................................................ 246 

Spis tabel .................................................................................................................................................... 248 

 

 

  



6 | S t r o n a  

Spis wykorzystanych skrótów i pojęć 

 

Skrót Rozwinięcie 

BD brak danych 

BDL Bank Danych Lokalnych 

BKM Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej 

BOF Białostocki Obszar Funkcjonalny 

BOM Białostocki Obszar Metropolitalny 

BPN-T Białostocki Park Naukowo - Technologiczny 

BRM Biuro Rady Miasta 

BW badanie własne 

BZK Biuro Zarządzania Kryzysowego 

CAS Centrum Aktywności Społecznej 

CATI ang. computer-assisted tlephone interviewing, czyli wywiady telefoniczne wspomagane kompute-
rowo 

CKU Centrum Kształcenia Ustawicznego 

DFN Departament Finansów Miasta 

DGK Departament Gospodarki Komunalnej 

DOS Departament Ochrony Środowiska 

DSK Departament Skarbu 

DSP Departament Spraw Społecznych 

DU Departament Urbanistyki 

EDU Departament Edukacji 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

INF Departament Informatyki 

KPS-I Referat Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu 

KPS-II Referat Promocji w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu 

KPS-III Referat Sportu w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu 

MDK Młodzieżowy Dom Kultury 

MODM Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (obecnie: Enea Ciepło Sp. z o.o.) 

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

OIK Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

ORN Departament Organizacyjny i Nadzoru 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PFRR Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 

pn. pod nazwą 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POW Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 

PPP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

PS Przedszkole Samorządowe 

pt. pod tytułem 

Raport Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za rok 2018 

RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

Strategia Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus 

SUW Stacja Uzdatniania Wody 

PUHP „LECH” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. 

UM Urząd Miejski w Białymstoku 

UwB Uniwersytet w Białymstoku 

WB Wodociągi Białostockie 

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli 

ww. wyżej wymienione 

ZDM Zarząd Dróg Miejskich 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

zł złoty 



7 | S t r o n a  
 

Skrót Rozwinięcie 

ZMK Zarząd Mienia Komunalnego 

ZSEiE Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny 

ZUOK Białystok Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku 

ZUOK Hryniewicze Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach 

- wartość zerowa 

 

  



8 | S t r o n a  

1. Streszczenie raportu 

Integralnym elementem skutecznego zarządzania procesem rozwoju Miasta jest monitoring 

Strategii rozwoju. Obowiązek sporządzania raportu oraz metodyka corocznego monitorowa-

nia zawarta jest w rozdziale dziesiątym Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-

2020 plus, przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 

2010 r. 

Niniejszy Raport, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., przedstawia sprawozdanie z re-

alizacji celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań zawartych w Strategii Rozwoju 

Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. Stanowi on źródło informacji o stopniu realizacji 

Strategii, wskazuje zachodzące zmiany oraz określa dynamikę postępu w osiąganiu przyjętych 

celów strategicznych. Przeanalizowano następujące obszary określone w Strategii: 

A. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport; 

B. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki; 

C. Rozwój gospodarczy; 

D. Kultura, sport i turystyka; 

E. Metropolia. 

Raport składa się z dwóch zasadniczych części monitorujących realizację Strategii. Pierwsza 

część przedstawia opis i analizę poszczególnych celów strategicznych w oparciu o mierniki sta-

tystyczne. W celu zobrazowania dynamiki, w zakresie realizacji celów szczegółowych, zapre-

zentowano wartości wskaźników i dane od roku 2008, które stanowiły podstawę do sporzą-

dzenia Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Białegostoku przy opracowaniu Strategii 

Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus.  

Druga część Raportu stanowi podsumowanie działań podejmowanych w 2018 roku, realizo-

wanych przez odpowiedzialne za wdrożenie Strategii jednostki organizacyjne Urzędu Miej-

skiego w Białymstoku, przyporządkowane do właściwych celów strategicznych oraz wpisują-

cych się w dany cel priorytetów, kierunków działań i programów. Opis stanowi obszerną część 

raportu, co wskazuje na wielość działań podejmowanych w ramach Strategii. W części tej za-

mieszczono również wyniki panelu ekspertów oraz zestawienia obrazujące pozycję Białego-

stoku na tle innych miast wojewódzkich w Polsce. 

Dane ilościowe, zgodnie z założeniami metodycznymi monitoringu, przedstawiono według 

przyjętego w Strategii wykazu wskaźników monitorowania w latach 2008-2018. Dane liczbowe 

do Raportu pozyskane zostały z Banku Danych Lokalnych oraz publikacji Urzędu Statystycz-

nego w Białymstoku. Dane ze statystyki publicznej poszerzono o informacje uzyskane z Depar-

tamentów i Biur Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarządu Białostockiej Komunikacji Miej-

skiej, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Mienia Komunalnego oraz innych jednostek organiza-

cyjnych Urzędu. 
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Odrębną część stanowią wnioski, jakie zespół opracowujący Raport wyciągnął zarówno  

z oceny materiałów zgromadzonych w ramach monitoringu, jak i oceny samego procesu mo-

nitorowania Strategii. Łącznie sformułowano 28 wniosków. W sferze oceny postępów realiza-

cji Strategii w ramach poszczególnych celów strategicznych kluczowe wnioski są następujące: 

✓ Cel strategiczny A. Przestrzeń miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do ży-

cia i rozwoju realizowany jest w stopniu wysokim. Świadczą o tym w szczególności war-

tości wskaźników przypisanych do Priorytetów A.2., A.3. i A.4., a także pozytywne ten-

dencje w zakresie większości wskaźników ogólnych; 

✓ Cel strategiczny B. Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne 

mieszkańców również realizowany jest w stopniu wysokim. Taką ocenę pozwalają sfor-

mułować wartości wskaźników ogólnych jak też kształtujące się, zgodnie z założeniami, 

tendencje zmian. Zwraca uwagę niezadowalający stan realizacji wskaźników przyjętych 

do pomiaru Priorytetu B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecz-

nej i integracji; 

✓ Cel strategiczny C. Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji 

większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy jest trudny do jednoznacznej oceny. 

Wynika to z braku przypisania (w odróżnieniu od pozostałych celów strategicznych) 

wskaźników do poszczególnych priorytetów, a także z ograniczeń interpretacyjnych 

wskaźników ogólnych (część tych wskaźników odnosi się do poziomu całego woje-

wództwa). Pomimo powyższych uwag, pozytywnie można ocenić realizację wskaźni-

ków związanych z wysokością nakładów inwestycyjnych miasta. Pozytywne zmiany, 

zgodne z założeniami, wystąpiły w zakresie wzrostu liczby podmiotów gospodarczych 

oraz powierzchni terenów inwestycyjnych w Mieście z dostępną infrastrukturą; 

✓ Cel strategiczny D. Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycz-

nej i rekreacyjnej realizowany był zgodnie z zakładanymi pozytywnymi kierunkami 

zmian. Szczególnie korzystne tendencje wystąpiły w zakresie wzrostu uczestnictwa  

w niektórych rodzajach wydarzeń kulturalnych i aktywności sportowej, wzrostu liczby 

turystów i rozwoju bazy noclegowej; 

✓ Cel strategiczny E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem jest 

kolejnym celem, którego realizacja postępuje zgodnie z zakładanymi wskaźnikami mo-

nitoringu. Spośród przyjętych do monitorowania tego celu 28 wskaźników poprawie 

uległy 22 (szczególnie pozytywne zmiany nastąpiły w obszarze infrastruktury). 

W sferze szeroko rozumianego systemu monitorowania Strategii kluczowe wnioski są na-

stępujące:  

✓ Uznania wymaga fakt, iż Strategia była monitorowana przez kolejne lata w cyklu co-

rocznym od momentu uchwalenia dokumentu. Taka częstotliwość i konsekwencja są 

rzadko spotykane w samorządach. Nawet samorządy województw, których strategie 

są dokumentami obligatoryjnymi, przyjmują zazwyczaj cykl dwu- trzyletni monitoro-

wania strategii. 
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✓ Warto dokonać zarządczej oceny części Raportu, która dotyczy podsumowania działań 

podejmowanych w danym roku. Część materiałów nadsyłanych przez poszczególne 

jednostki organizacyjne sprawia wrażenie zestawienia dosłownie wszystkiego,  

co działo się „w danym roku w danym temacie”. Oznacza to przeniesienie zadania se-

lekcji działań na bardziej lub mniej związane ze Strategią na Departament Strategii  

i Rozwoju. Może to prowadzić do traktowania realizacji Strategii, jej monitorowania 

jako zadania niemal wyłącznie tego Departamentu. 

✓ Monitoring Strategii Białegostoku jest „przewskaźnikowany”. Z jednej strony warto do-

cenić włączenie do zestawu wskaźników wyników badań społecznych (w tym kierunku 

idzie nowoczesny monitoring organizacji publicznych), z drugiej zaś, znaczna część 

wskaźników bazujących na statystyce publicznej powinna być poddana dyskusji (czę-

ściowo przeprowadzonej przez panel ekspertów, ale pogłębiona z punktu widzenia ze-

społów wdrażających Strategię wewnątrz Urzędu Miejskiego). 

✓ Biorąc pod uwagę powyższe należy wnioskować dodatkowo o potrzebie udoskonalenia 

systemu wskaźników związanych z obszarem „Rozwój gospodarczy”. Z punktu widze-

nia aktualnych priorytetów warto doskonalić system monitorowania szczególnie w za-

kresie pomiaru: rozwoju innowacyjnej gospodarki; pozyskiwania inwestorów ze-

wnętrznych krajowych oraz zagranicznych oraz wzmacniania ponadlokalnej konkuren-

cyjności firm sektora MSP. 
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2. Wprowadzenie 

Monitoring to cykliczny proces gromadzenia danych i przetwarzania informacji o stanie reali-

zacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. 

2.1. Opis przedmiotu monitoringu 

Proces monitorowania polega na systematycznej obserwacji trendów oraz zmian zachodzą-

cych w ramach wdrażania poszczególnych polityk, programów i działań służących rozwojowi 

Miasta. Umożliwia kontrolę postępu w realizacji, weryfikację porównawczą osiąganych rezul-

tatów oraz ich zgodności z celami strategicznymi, wizją i misją Białegostoku. 

WIZJA 

Białystok w 2020 roku to kluczowy ośrodek metropolitalny na wschodzie Unii Europejskiej, 

atrakcyjny i otwarty na współpracę, Miasto nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy gene-

rujące wysokiej jakości miejsca pracy, zapewniające warunki dla rozwoju mieszkańców, zaspo-

kajania ich potrzeb i aspiracji, z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i środowi-

ska przyrodniczego. 

MISJA 

Białystok – Miasto, w którym żyje się najlepiej. 

W oparciu o walory środowiska, wielokulturową tradycję, wysokiej jakości infrastrukturę oraz 

potencjał nowoczesnej gospodarki, Białystok liderem jakości życia i współpracy. 

Główne obszary problemowe wyodrębnione w Strategii to: 

1. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport. 

2. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki. 

3. Rozwój gospodarczy. 

4. Kultura, sport i turystyka. 

5. Metropolia. 

W ramach każdego z wymienionych obszarów wyznaczono cele strategiczne i priorytety (Ta-

bela 1). 
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Tabela 1. Cele strategiczne i priorytety Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus 

OBSZARY STRATEGICZNE 

ZAGOSPODAROWA-
NIE PRZESTRZENNE, 
INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA  
I TRANSPORT 

INFRASTRUKUTRA 
SPOŁECZNA  

I KAPITAŁ LUDZKI 

ROZWÓJ  
GOSPODARCZY 

KULTURA, SPORT  
I TURYSTYKA 

METROPOLIA 

CELE STRATEGICZNE 

Przestrzeń Miasta – 
zharmonizowane, 

przyjazne środowisko 
do życia i rozwoju 

Wysoka jakość kapi-
tału ludzkiego i bez-

pieczeństwo spo-
łeczne mieszkańców 

Długofalowy wzrost 
gospodarki opartej na 

wiedzy i w konse-
kwencji większa 

liczba jakościowo lep-
szych miejsc pracy 

Atrakcyjność i do-
stępność oferty kultu-
ralnej, sportowej, tu-
rystycznej i rekreacyj-

nej 

Rozwój powiązań Bia-
łegostoku z bliższym i 
dalszym otoczeniem 

PRIORYTETY 

1. Kreowanie prawi-
dłowej i racjonal-
nej struktury funk-
cjonalno-prze-
strzennej 
z uwzględnieniem 
wartości kulturo-
wych i przyrodni-
czych. 

2. Tworzenie efek-
tywnego systemu 
komunikacyjnego 
Miasta z dużym 
udziałem trans-
portu zbiorowego 
i ruchu rowero-
wego. 

3. Zapewnienie do-
stępności nowo-
czesnych, efek-
tywnych i nieza-
wodnych syste-
mów infrastruk-
tury technicznej. 

4. Poprawa stanu 
środowiska przy-
rodniczego przy 
wzroście udziału 
urządzonych tere-
nów zieleni miej-
skiej. 

1. Wspieranie roz-
woju tożsamości i 
aktywności lokal-
nej. 

2. Rozwój osobowy i 
zawodowy miesz-
kańców. 

3. Wzrost jakości i in-
nowacyjności 
kształcenia. 

4. Poprawa bezpie-
czeństwa publicz-
nego. 

5. Wspieranie rodzin. 

6. Wspomaganie po-
staw prozdrowot-
nych  
i zdrowego trybu 
życia mieszkań-
ców. 

7. Poprawa skutecz-
ności działań w za-
kresie pomocy 
społecznej i inte-
gracji. 

1. Wzmocnienie po-
nadlokalnej kon-
kurencyjności firm 
sektora MSP. 

2. Rozwój innowacyj-
nej gospodarki. 

3. Pozyskanie inwe-
storów zewnętrz-
nych krajowych 
oraz zagranicz-
nych. 

4. Rozwój powiązań 
gospodarczych ze 
wschodnimi sąsia-
dami Polski 
i UE – Białystok li-
derem współpracy 
wschodniej. 

1. Wspieranie środo-
wisk twórczych  
w Mieście  
i rozwój infra-
struktury. 

2. Kreowanie przed-
sięwzięć kultural-
nych  
o prestiżowym 
znaczeniu krajo-
wym i międzyna-
rodowym. 

3. Tworzenie regio-
nalnego centrum 
turystycznego. 

4. Wspieranie przed-
siębiorczości w 
sferze turystyki  
i działalności kul-
turalnej. 

5. Promowanie ak-
tywnych stylów 
życia  
i rozwój infra-
struktury rekrea-
cyjnej. 

6. Tworzenie sporto-
wego centrum 
o znaczeniu po-
nadregionalnym. 

1. Integracja plani-
styczna obszaru 
metropolitalnego. 

2. Usprawnienie po-
wiązań infrastruk-
turalnych  
obszaru metropo-
litalnego. 

3. Wzrost dostępno-
ści do usług sfery 
społecznej w ob-
szarze metropoli-
talnym. 

4. Tworzenie wyso-
kiej atrakcyjności 
inwestycyjnej ob-
szaru metropoli-
talnego. 

5. Rozwój zewnętrz-
nych powiązań ob-
szaru metropoli-
talnego ze szcze-
gólnym uwzględ-
nieniem Białego-
stoku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. 
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2.2. Cel monitoringu 

Głównym celem monitoringu jest analiza postępów w osiąganiu założeń Strategii Rozwoju 

Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2018 dokonana na podstawie wskaźników 

monitorowania określonych w Załączniku 1. Wskaźniki monitorowania Strategii oraz informa-

cji o stanie zaawansowania poszczególnych działań podejmowanych w 2018 roku w Mieście 

Białystok w każdym z kierunków działań przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego od-

powiedzialne za wdrożenie Strategii. 

2.3. Metody i narzędzia badawcze 

W Raporcie wykorzystano następujące metody, techniki i narzędzia badawcze (Tabela 2): 

1. Desk research, czyli badanie danych zastanych – wykorzystano dotychczasowe raporty  

z monitoringu oraz utworzono bazę informacyjną danych ze źródeł oficjalnej statystyki 

publicznej. Ponadto analizie poddano sprawozdania jednostek podległych lub powiąza-

nych z Urzędem Miejskim (np. BOF). 

2. Analiza wskaźników: wykonana w ujęciu dynamicznym, obejmuje dane z lat 2008-2018. 

Analiza dotyczy wszystkich wskaźników wymienionych w Strategii z wyłączeniem tych, 

które w ostatnich latach zostały wyłączone z systemu monitoringu z przyczyn obiektyw-

nych (np. zaprzestanie przez GUS podawania określonych informacji). 

3. Ankieta – „Urząd Miejski”: zestandaryzowana ankieta skierowana do wszystkich jedno-

stek Urzędu Miejskiego w Białymstoku i jednostek mu podległych zaangażowanych w mo-

nitorowanie Strategii. Ankieta miała na celu pozyskanie informacji na temat realizowa-

nych działań w ramach celów strategicznych.  

4. CATI – mieszkańcy: badanie telefoniczne przeprowadzone na grupie 1 059 mieszkańców 

Białegostoku1. Opinie mieszkańców składają się na kilka wskaźników monitorowania. Do-

tyczy to: oceny jakości przestrzeni publicznej (w tym oceny dokonane przez osoby z nie-

pełnosprawnościami – Priorytet A.1.), oceny jakości usług transportu zbiorowego, oceny 

poziomu rozwiązań dróg rowerowych (Priorytet A.2.); oceny jakości życia w Mieście (Cel 

strategiczny C.). Uzyskane w obecnym badaniu opinie można porównać z wynikami badań 

z lat 2009 i 2014. W badaniu opinii mieszkańców zachowano reprezentatywność całego 

badania, uwzględniając strukturę zamieszkania w Białymstoku (osiedle), płci i wieku re-

spondentów (charakterystyka próby znajduje się w załączniku – rozdz. 8.1). 

 
1 Przeprowadzone badanie na próbie 1059 osób gwarantuje reprezentatywność jego wyników i jest porównywalne z wcześniej zrealizowa-
nymi badaniami w ramach prac nad przygotowaniem Strategii (1020 osób: Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku z 2009 roku; 
1063 osoby: Raport z ewaluacji ”Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za lata 2011-2014 z 2015 roku). Założona  
w podejściu metodycznym grupa badanych na poziomie ok. 1100 osób została zatem zrealizowana, a przede wszystkim pozwala na upraw-
nione porównania z wcześniej uzyskanymi wynikami. 
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5. CATI – przedsiębiorcy: badanie zostało przeprowadzone na próbie 200 firm zatrudniają-

cych powyżej 9 pracowników. Wyniki opinii przedsiębiorców posłużyły do oceny innowa-

cyjności i konkurencyjności firm (Cel strategiczny C.). Charakterystyka badanej próby firm 

znajduje się w załączniku (zob. rozdz. 8.1.). 

6. Ankieta wśród organizacji zewnętrznych – ankieta przeprowadzona w formie formularza 

elektronicznego w jednostkach zewnętrznych w stosunku do Urzędu Miejskiego, z których 

informacje były dotychczas wykorzystywane w raportach z monitoringu. 

7. Benchmarking – porównania wartości wskaźników ogólnych Białegostoku z pozostałymi 

siedemnastoma miastami wojewódzkimi (analizowana była pozycja Białegostoku wzglę-

dem średniej dla wszystkich miast). Zestawienia dotyczą zmiany wartości wybranych 

wskaźników w latach 2008-2018.   

8. Panel ekspertów – panel został przeprowadzony metodą korespondencyjną (był zbliżony 

do metody delfickiej). W skład panelu weszło pięciu ekspertów, którzy są uznanymi auto-

rytetami w zakresie polityki lokalnej i rozwoju miast i byli to: dr Anna Dąbrowska, prof. 

Tadeusz Kudłacz, dr Julita Łukomska, dr hab. Dorota Mantey oraz prof. Janusz Zaleski.  

W pierwszej turze panelu eksperci opiniowali wyniki wskaźników, w tym dzielili się opi-

niami na temat celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań w kontekście uzy-

skanych wartości wskaźników monitoringowych. Eksperci dokonali ponadto oceny czy po-

szczególne cele, priorytety i kierunki należy utrzymać, zmodyfikować, czy też z nich zrezy-

gnować. Otrzymane odpowiedzi zostały poddane analizie przez zespół Wykonawcy,  

co przyczyniło się do przygotowania materiału dyskusyjnego do drugiej tury panelu.  

W drugiej turze eksperci ustosunkowywali się do opinii wyrażanych przez pozostałych 

członków panelu. 

Tabela 2. Metody i narzędzia opracowania Raportu z monitoringu 

Rodzaje informacji wykorzystywanych w monitoringu Strategii Białegostoku 

Metody i narzędzia  
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1. Wskaźniki bazujące na informacjach z Głównego Urzędu Statystycznego 

        2. Wskaźniki bazujące na wynikach badań własnych (mieszkańcy, przedsiębiorcy) 

        3. Wskaźniki bazujące na danych jednostek Urzędu Miejskiego 

        4. Wskaźniki bazujące na danych organizacji zewnętrznych 

        5. Informacje o realizowanych działaniach 

        Źródło: opracowanie własne. 
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3. Analiza realizacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 

2011-2020 plus 

W ramach licznych wskaźników potrzebnych do ocenienia skuteczności Strategii wybrano 

kilka, które poddano szczegółowej analizie (Tabela 3). W latach 2008 – 2018 liczba mieszkań-

ców Miasta wzrosła o 1,1%. W roku 2018 Miasto zamieszkiwało 297 459 osób, z czego ponad 

połowę (53,1%) stanowiły kobiety. Wskaźnik feminizacji kształtował się na poziomie 113 ko-

biet na 100 mężczyzn (Wykres 1). 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Białegostoku w latach 2008-2018 według płci [w tys.] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W 2018 r. przyrost naturalny był wciąż dodatni, jednak w stosunku do poprzedniego roku, 

spadł o 0,7 punktu promilowego (Wykres 2). W 2018 roku odnotowano ujemne saldo migracji 

(-1,1‰), co oznacza nasilenie spadkowego trendu zapoczątkowanego w 2015 r. 

Wykres 2. Przyrost naturalny w Białymstoku w latach 2008-2018 [osoby/1000 mieszkańców] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w 2018 r. w porównaniu z 2017 rokiem i wyniosła 

6,2% (Wykres 3). 
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Wykres 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Białymstoku na przestrzeni lat 2008-2018 [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, www.stat.gov.pl. 

Ponadto należy wskazać następujące zmiany, które nastąpiły w 2018 roku: 

✓ liczba małżeństw wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (o 4), podczas gdy liczba 

rozwodów zmalała w stosunku do roku poprzedniego (o 78); 

✓ nastąpiło zmniejszenie, w stosunku do roku ubiegłego, ilości zanieczyszczeń pyłowych 

(o 40,8%), emisji zanieczyszczeń gazowych (o 4,5 %) oraz masy wytworzonych odpa-

dów (o 75,3 %); 

✓ dochody budżetowe ogółem wyniosły 6 922,35 zł na jednego mieszkańca, co oznacza 

wzrost r/r na poziomie 15,3%, a wydatki 7 331,05 zł na jednego mieszkańca, co oznacza 

wzrost o 15,0% r/r.; 

✓ środki unijne pozyskane przez Miasto w 2018 roku wyniosły 832,89 zł w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca, tym samym odnotowano wzrost o ponad 30% r/r (Wykres 4). 

Wykres 4. Dochody, wydatki i środki unijne pozyskane przez Miasto Białystok [w zł/osoba] 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Finansów Miasta. 

Nie wszystkie wartości wskaźników uległy poprawie, co można zaobserwować porównując 

oczekiwane trendy z rzeczywistymi zmianami w latach 2008-2018 (Tabela 4). 
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Tabela 3. Wartości ogólnych wskaźników monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za okres 2008-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  Gęstość zaludnienia osoby/km2 2 880 2 886 2 880 2 882 2 888 2 891 2 893 2 898 2 904 2 911 2 913 BDL 

2.  Przyrost naturalny  
osoby/1000 

mieszkańców 
2,2 2,7 2,4 1,9 1,8 1,1 1,6 1,8 2,5 3,4 2,7 BDL 

3.  
Udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym w sto-
sunku do ogółu ludności  

% 15,9 16,3 16,5 17,0 17,6 18,1 18,7 19,3 19,9 20,5 21,2 BDL 

4.  
Liczba kobiet na 100 
mężczyzn 

kobiety/100 męż-
czyzn 

114 114 114 113 113 113 113 113 113 113 113 BDL 

5.  Liczba małżeństw  
jednostki/1000 
mieszkańców 

6,3 6,2 5,8 4,9 4,9 4,6 4,9 5,0 5,4 4,9 4,9 BDL 

6.  Liczba rozwodów  
jednostki/1000 
mieszkańców 

2,2 2,7 2,4 2,4 2,0 2,4 2,1 2,3 1,9 2,1 1,9 BDL 

7.  
Współczynnik dzietno-
ści 

liczba urodzonych 
dzieci/jedną ko-
bietę w wieku 

rozrodczym 15-49 
lat 

1,14 1,19 1,17 1,10 1,13 1,10 1,15 1,21 1,29 1,50 1,49 BDL 

8.  Saldo migracji 
osoby/1000 

mieszkańców 
-1,15 -1,42 -0,64 -1,41 0,25 -0,94 0,12 -0,792 -0,17 -0,08 -1,1 BDL 

9.  
Stopa bezrobocia reje-
strowanego 

% 7,8 11,7 12,3 12,4 13,3 13,7 11,9 10,5 8,9 7,0 6,2 BDL 

10.  
Dochody budżetów 
gmin i miast na pra-
wach powiatów ogółem 

zł na mieszkańca 3 205,91 3 785,02 4 260,19 4 322,15 4 963,44 4 657,69 5 869,61 4 609,79 5 279,54 6 002,33 6 922,35 DFN 

11.  
Wydatki budżetów 
gmin i miast na pra-
wach powiatów ogółem 

zł na mieszkańca 3 244,86 3 996,69 4 776,71 4 992,53 5 145,38 4 877,61 5 088,83 4 796,17 5 131,45 6 375,70 7 331,05 DFN 

12.  Nadwyżka operacyjna mln zł 119 71 50 31 35 88 74 55 144 85 140 DFN 

13.  Środki unijne ogółem 
pozyskane przez Miasto 

zł/os. 71,80 460,76 782,16 525,18 664,12 439,63 475,68 75,08 154,48 638,00 832,89 DFN 

 
2 W przypadku migracji zagranicznych dane dotyczą 2014 r. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

Białystok w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca 

14.  Wskaźnik zadłużenia3 % 21,37 25,12 33,34 48,87 47,92 55,06 39,23 47,16 37,07 35,72 38,9 DFN 

15.  Kwota długu tys. zł 201 527,55 280 150,61 419 319,85 621 663,58 701 408,99 757 322,95 680 277,03 643 394,21 580 512,50 637 365,44 801 090,6 DFN 

16.  
Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych 

t na km2 2,53 1,84 1,75 1,50 1,26 1,21 1,11 1,29 1,27 0,76 0,45 BDL 

17.  
Emisja zanieczyszczeń 
gazowych 

t na km2 8 285,3 8 160,7 8 087,7 8 836,2 7 441,6 8 282,0 8 914,5 9 029,1 8 525,8 6 975,5 6 660,4 BDL 

18.  Odpady wytworzone tys. t na km2 1,74 1,20  1,23 1,26 1,19 1,48 1,06 0,98 1,09 3,77 0,93 BDL 

19.  

Ścieki wymagające 
oczyszczania odprowa-
dzone do wód lub do 
ziemi 

dam3 na km2 138,1 142,3 133,6 132,4 129,7 128,0 128,0 128,9 128,1 126,4 128,8 BDL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 
3 W celach porównawczych do lat ubiegłych, wskaźnik zadłużenia jest wyliczony na starych zasadach, zgodnie z art. 170 ufp z 2005 r. Nowy wskaźnik wyliczany jest na podstawie art. 243 ust. 1 ufp i obowiązuje od 
2014 r. (w 2014 r. – 5,99%, w 2015 r. – 4,29%, w 2016 r. – 4,90%, w 2017 r. – 5,04%, w 2018 r. – 4,50%). 
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Tabela 4. Wartości ogólnych wskaźników monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” 
– oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend 

oczekiwany 
do 2020 

2018 
Zmiana 2008-

2018 

1.  Gęstość zaludnienia osoby/km2 2 880  2 913  

2.  Przyrost naturalny  osoby/1000 mieszkańców 2,2  2,7  

3.  
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym 
w stosunku do ogółu ludności  

% 15,9  21,2  

4.  Liczba kobiet na 100 mężczyzn kobiety/100 mężczyzn 114  113  

5.  Liczba małżeństw  
jednostki/1000 mieszkań-

ców 
6,3  4,9  

6.  Liczba rozwodów  
jednostki/1000 mieszkań-

ców 
2,2  1,9  

7.  Współczynnik dzietności 
liczba urodzonych 

dzieci/jedną kobietę w 
wieku rozrodczym 15-49 lat 

1,14  1,49  

8. \ Saldo migracji osoby/1000 mieszkańców -1,15  -1,1  

9.  Stopa bezrobocia rejestrowanego % 7,8  6,2  

10.  
Dochody budżetów gmin i miast na pra-
wach powiatów ogółem 

zł na mieszkańca 3 205,91  6 922,35  

11.  
Wydatki budżetów gmin i miast na pra-
wach powiatów ogółem 

zł na mieszkańca 3 244,86  7 331,05  

12.  Nadwyżka operacyjna mln zł 119  140  

13.  
Środki unijne ogółem pozyskane przez 
Miasto Białystok w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca 

zł/os. 71,80  832,89  

14.  Wskaźnik zadłużenia4 % 21,37  38,9  

15.  Kwota długu tys. zł 201 527,55  801 090,6  

16.  Emisja zanieczyszczeń pyłowych t na km2 2,53  0,45  

17.  Emisja zanieczyszczeń gazowych t na km2 8 285,3  6 660,4  

18.  Odpady wytworzone tys. t na km2 1,74  0,93  

19.  
Ścieki wymagające oczyszczania odprowa-
dzone do wód lub do ziemi 

dam3 na km2 138,1  128,8  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, danych z BDL GUS oraz danych 

uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

 

 

 

 
4 W celach porównawczych do lat ubiegłych, wskaźnik zadłużenia jest wyliczony na starych zasadach, zgodnie z art. 170 ufp z 2005 r. Nowy 
wskaźnik wyliczany jest na podstawie art. 243 ust. 1 ufp i obowiązuje od 2014 r. (w 2014 r. – 5,99%, w 2015 r. – 4,29%, w 2016 r. – 4,90 %,  
w 2017 r. – 5,04%). 
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3.1. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport 

Cel strategiczny A. Przestrzeń miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i 

rozwoju 

Wartości wskaźników realizacji celu strategicznego A oraz ich zmiany (zob. Tabela 5 i Tabela 

10) pozwalają stwierdzić poprawę większości przyjętych miar realizacji celu. Poniżej prezento-

wane są informacje dotyczące realizacji priorytetów w ramach celu strategicznego. 

A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględ-

nieniem wartości kulturowych i przyrodniczych 

W zakresie powyższego priorytetu przyjmuje się następujące kierunki:  

✓ Kształtowanie jednostek i zespołów urbanistycznych o wysokich walorach funkcjonalno-

przestrzennych z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych;  

✓ Poprawa poziomu ładu przestrzennego, w tym zwartości i dyscypliny zabudowy oraz eli-

minacja konfliktów funkcjonalnych w drodze planowanego sterowania procesami rozwo-

jowymi Miasta;  

✓ Uwzględnienie materialnego dziedzictwa historycznego Miasta jako elementu tożsamości 

przestrzennej; 

✓ Tworzenie warunków przestrzennych służących wzmacnianiu funkcji metropolitalnych; 

✓ Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa oraz podnoszenia jako-

ści istniejących zasobów mieszkaniowych; 

✓ Poprawa jakości przestrzeni publicznych; 

✓ Systemowe działania w kierunku kreowania integracyjnej, dostępnej przestrzeni miej-

skiej, m.in. poprzez eliminowanie tzw. barier architektonicznych; 

✓ Kreowanie wielkomiejskiego charakteru centrum Miasta; 

✓ Aktywna rola samorządu w gospodarce gruntami, w tym w przygotowaniu terenów inwe-

stycyjnych jako narzędzie do stymulowania pożądanych procesów przestrzennych i funk-

cjonalnych oraz zabezpieczenia strategicznych interesów Miasta; 

✓ Zapewnienie priorytetu w sporządzaniu opracowań planistycznych dla obszarów: konflik-

tów funkcjonalnych, zagrożonych naruszeniami ładu przestrzennego, wymagających prze-

kształceń, kluczowych inwestycji oraz związanych z ważnymi przestrzeniami publicznymi, 

a także wyprzedzająca koordynacja przygotowania tych opracowań z realizacją inwestycji 

liniowych. 

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-

wania wskaźników (zob. Tabela 6 i Tabela 11). W szczególności zwracają uwagę następujące 

fakty: 

✓ stopień pokrycia Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wzrósł 

z 25% w 2008 do 54,3% w roku 2018 r., przy czym w samym roku 2018 nastąpił wzrost  

o 0,9 punktu proc. w stosunku do roku poprzedniego (Wykres 5); 
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✓ stosunek wartości gruntów zbywanych do nabywanych przez Miasto zmalał z poziomu 

0,8% do 0,1% w 2018 r.; 

✓ odsetek transakcji zbycia gruntów komunalnych objętych aktualnym MPZP w 2018 r. wy-

niósł podobnie jak w roku poprzednim 95%; 

✓ w 2018 roku wielkość powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku zmalała  

w stosunku do roku poprzedniego o 2,3 m2 i wyniosła 70 m2 (Wykres 6). 

Wykres 5. Pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi [%] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Urbanistyki. 

Wykres 6. Wielkość powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku [m2] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, www.stat.gov.pl. 
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A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego Miasta z dużym udziałem trans-

portu zbiorowego i ruchu rowerowego 

W zakresie powyższego priorytetu przyjmuje się następujące kierunki:  

✓ Rozbudowa układu komunikacyjnego w celu zwiększenia przepustowości, płynności i bez-

pieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem obwodnic miejskich, 

przejazdów przez tory kolejowe oraz ruchliwych arterii komunikacyjnych;  

✓ Doskonalenie systemu zarządzania i sterowania ruchem poprzez stosowanie rozwiązań 

opartych o Inteligentne Systemy Transportowe; 

✓ Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu zbiorowego, w tym z wykorzystaniem 

zaawansowanych systemów telematycznych; 

✓ Rozbudowa systemu korytarzy autobusowych wysokiej jakości; 

✓ Wprowadzanie rozwiązań wspierających atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu pieszego 

oraz rowerowego, w tym w postaci stref ruchu uspokojonego; 

✓ Usprawnienie systemu parkingowego w zgodzie z priorytetami polityki przestrzennej 

i transportowej Miasta; 

✓ Modernizacja i rozwój uzupełniającego układu ulicznego w koordynacji z rozwojem infra-

struktury technicznej; 

✓ Wprowadzanie rozwiązań służących ograniczaniu hałasu komunikacyjnego; 

✓ Wspieranie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności transportowej Miasta. 

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-

wania trzynastu wskaźników (zob. Tabela 7 i Tabela 12). W szczególności zwracają uwagę na-

stępujące fakty: 

✓ długość ulic układu podstawowego zwiększyła się o 16,9 km w stosunku do roku 2008; 

✓ zwiększyła się długość korytarzy autobusowych wysokiej jakości (tzw. buspasów) w sto-

sunku do roku poprzedniego o 3 km (Wykres 7); 

✓ długość ścieżek rowerowych zwiększyła się o 10,7 km r/r oraz o 94 km w stosunku do roku 

2008 (Wykres 8); 

✓ liczba skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z priorytetem dla transportu zbiorowego lub po-

jazdów specjalnych wyniosła 90,9%. Liczba skrzyżowań z sygnalizacją świetlną ze sterowa-

niem adaptacyjnym (zależnym od ruchu) i koordynacją („zielona fala”) wynosiła 100%; 

✓ liczba pasażerów komunikacji miejskiej nieznacznie zmalała (o 4,6%) w stosunku do roku 

ubiegłego (Wykres 9). 
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Wykres 7. Długość korytarzy autobusowych wysokiej jakości - dane dot. długości buspasów [km] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. 

Wykres 8. Długość dróg rowerowych [km] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich. 

Wykres 9. Liczba pasażerów korzystających z transportu zbiorowego [w tys. os.] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. 
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A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infra-

struktury technicznej 

W zakresie powyższego priorytetu przyjmuje się następujące kierunki:  

✓ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej z zastosowaniem najnowszych tech-

nologii i systemów w kierunku uzyskania zgodności z nowoczesnymi standardami użytko-

wymi i środowiskowymi; 

✓ Zwiększenie możliwości inwestycyjnych w sferze infrastruktury technicznej poprzez finan-

sowanie pozabudżetowe; 

✓ Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu gospodarki odpadami z dużym 

udziałem selektywnej zbiórki odpadów i maksymalizacją efektu odzysku; 

✓ Zapewnienie warunków do budowy powszechnie dostępnych szerokopasmowych sieci 

teleinformatycznych; 

✓ Działania na rzecz eliminowania nieuzasadnionej terenochłonności elementów infrastruk-

tury technicznej.  

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-

wania sześciu wskaźników (zob. Tabela 8 i Tabela 13). W szczególności zwracają uwagę nastę-

pujące fakty: 

✓ długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa ma-

gistralna i rozdzielcza (bez przyłączy) oraz sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (bez 

przyłączy)) wzrosła o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego, a w całym analizowanym 

okresie, tj. 2008-2018 o 36,3% (Wykres 10); 

Wykres 10. Długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury technicznej [km]5 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wodociągów Białostockich. 

 

 
5 Zmiana danych BDL za lata 2014-2017. 
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✓ długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej zwiększyła się r/r: sieć wodociągowa 

o 1,4%, gazowa o 1,7%, zaś kanalizacyjna o 2,4%. W stosunku do roku 2008 poszczególne 

sieci zwiększyły się kolejno o: 26,7%, 21,0% oraz 45,4% (Wykres 11); 

✓ w latach 2008-2018 kubatura budynków ogrzewanych centralnie wzrosła o 19,7%. 

Wykres 11. Długość sieci rozdzielczych [km/100 km2] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów 

zieleni miejskiej 

W zakresie powyższego priorytetu przyjmuje się następujące kierunki:  

✓ Osiągnięcie wyższych standardów ochrony środowiska, a także utrzymania czystości i po-

rządku; 

✓ Stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania wód opadowych; 

✓ Rozwój terenów zieleni urządzonej przy poszanowaniu unikalnych walorów przyrodni-

czych; 

✓ Zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego Miasta i ochrona terenów o wysokich wa-

lorach przyrodniczych przed ekspansją inwestycyjną. 

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-
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tralizowanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń. Z kolei wzrosła w porównaniu 

z 2017 rokiem o 13,6 t na km2 ilość zanieczyszczeń gazowych. W stosunku do roku 2008  
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w 2018 roku nastąpił wzrost zanieczyszczeń gazowych zatrzymanych lub zneutralizowa-

nych w urządzeniach do redukcji o 22,7 t na km2, zaś ilość zatrzymanych zanieczyszczeń 

pyłowych zmalała o 30,8 t na km2. 

Wykres 12. Wielkość powierzchni zielonych terenów urządzonych [ha] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej. 
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Tabela 5. Cel strategiczny A. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport – wskaźniki realizacji w latach 2008-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  Pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi % 25 25 26 32 43 45 45,26 46,8 48,5 51,4 54,3 DU 

2.  
Liczba przejazdów przez tory na ciągach komunikacyj-

nych podstawowego układu komunikacyjnego Miasta7 
szt. 8 8 8 8 8 8 9 9 9 188 189 ZDM 

3.  
Liczba pasażerów przewiezionych przez zbiorowy trans-

port miejski 
tys. os. 98 542 93 877 90 930 100 122 102 590 101 148 101 530 101 564 101 666 99 275 94 734 BKM 

4.  Korzystający z wodociągów % 97,8 97,8 97,1 97,2 97,2 97,3 97,3 97,4 97,4 97,5 97,5 BDL 

5.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 95,9 96,0 95,4 95,6 95,7 95,9 96,0 96,1 96,2 96,2 96,3 BDL 

6.  Korzystający z sieci gazowej % 91,1 91,4 90,6 90,6 91,9 91,9 91,8 91,3 91,3 91,2 90,1 BDL 

7.  Kubatura budynków ogrzewanych centralnie tys. mᶟ 32 165 32 735 33 329 34 764 35 268 35 514 36 195 36 856 37 687 37 918 38 500 

Enea Cie-

pło Sp. z 

o.o.10 

8.  Sieć rozdzielcza wodociągowa km/100 km² 436,1 447,6 458,4 465,7 502,3 517,6 516,4 529,4 536,5 544,9 552,6 BDL 

9.  Sieć rozdzielcza kanalizacyjna km/100 km² 327,0 335,9 346,5 376,2 408,9 418,5 431,6 448,4 456,7 464,3 475,3 BDL 

10.  Sieć rozdzielcza gazowa km/100 km² 466,2 470,8 479,9 485,2 493,9 508,6 516,6 535,0 544,7 555,0 564,2 BDL 

11.  
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizo-

wane w urządzeniach do redukcji 
t na km² 305,7 227,9 266,1 327,8 239,6 207,0 250,5 302,8 346,3 335,4 274,9 BDL 

12.  
Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizo-

wane w urządzeniach do redukcji 
t na km² 6,0 4,7 6,7 6,9 6,4 9,1 5,5 2,9 5,4 15,1 28,7 BDL 

13.  
Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpa-

dów wytworzonych w ciągu roku11 
% 75 80 69 92 73 82 0,9 1,6 10,1 3,8 0,4 BDL 

14.  
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w stosunku 

do ludności ogółem 
% 96,42 96,58 96,9 97,7 98,5 99,3 99,2 99,2 99,0 99,0 99,1 BDL 

15.  Długość dróg gruntowych km 70 94 91 87 85 83 83 78,8 74,0 65,9 57,0 ZDM 

 
6 Z planem części os. Jaroszówka 46,3%. 
7 Zmiana nazwy wskaźnika zapoczątkowana w Raporcie z monitoringu za 2017 rok. Poprzednie brzmienie: Liczba przejazdów bezkolizyjnych przez tory na ciągach komunikacyjnych podstawowego układu komunikacyj-
nego Miasta. Zmiana wynikała z istnienia dwóch wskaźników dotyczących tego samego zakresu (drugi z nich to: Liczba przejazdów przez tory kolejowe). 
8 W tym przejazdów bezkolizyjnych przez tory: 9 szt. 
9 W tym przejazdów bezkolizyjnych przez tory: 11 szt. 
10 Poprzednio: MPEC. 
11 Zmiana metodologii badania od 2014 r. 
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Tabela 6. Priorytet A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych – wskaźniki realizacji  
w latach 2008-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

16.  
Wielkość powierzchni użytkowej mieszkań odda-

nych do użytku12 
m2/szt. 89,6 82,8 83,2 75,2 69,0 68,6 68,6 65,5 72,8 72,3 70,0 

 

BDL 

17.  
Stosunek wartości gruntów zbywanych do naby-

wanych przez Miasto13 
% 2,3 1,2 0,4 0,8 5,3 1,9 1,9 2,7 4,9 0,8 0,1 DSK 

18.  
Odsetek transakcji zbycia gruntów komunalnych 

objętych aktualnym MPZP 
% 38 41 57 55 36 76 67 46 67 95 95 DSK 

19.  

Ocena jakości przestrzeni publicznej przez miesz-

kańców 

 

badanie 

opinii 

mieszkań-

ców 

      

84,4% - poprawiła się 

10,2% - pozostała bez zmian 

1,2% - uległa pogorszeniu 

4,2% - trudno powiedzieć 

   

57,5% – poprawa 

25,9% – bez zmian 

11,5% – pogorszenie 

5,1% – trudno powiedzieć 

BW 

20.  
Ocena jakości przestrzeni publicznych, dokonana 

przez osoby niepełnosprawne 

badanie 

opinii osób 

niepełno-

sprawnych 

      

80,8% - poprawiła się 

17,3% -pozostała bez zmian 

1,9% - uległa pogorszeniu 

   

33,8% – poprawa 

44,6% – bez zmian 

20,3% – pogorszenie 

1,4% – trudno powiedzieć 

BW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS, danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

Tabela 7. Priorytet A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z dużym udziałem transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego – wskaźniki realizacji  
w latach 2008-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Średnia prędkość autobusów komuni-

kacji miejskiej 
km/h BD 16,12 16,42 16,66 16,49 16,56 16,40 16,30 16,04 15,94 15,88 BKM 

2.  
Długość ulic o funkcji obwodnic w gra-

nicach Miasta 
km 28,0 28,6 28,6 28,6 28,6 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 ZDM 

3.  Długość ulic układu podstawowego14 km 109 110 114 116,7 122,4 123,1 123,3 123,3 123,3 124,6 125,85 ZDM 

4.  

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 

ze sterowaniem adaptacyjnym (zależ-

nym od ruchu) i koordynacją („zielona 

% BD BD BD 23 22 22 22 76,4 100,0 100,0 100 ZDM 

 
12 Zmiana nazwy wskaźnika z: Wielkość powierzchni użytkowej/liczby mieszkań oddanych do użytku. 
13 Wskaźnik wyliczony w oparciu o proporcje i podany w wartości liczbowej ułamkowej. 
14 Wskaźnik nie zawiera obwodnic. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

fala”) jako % skrzyżowań z sygnaliza-

cją świetlną 

5.  
Liczba pasażerów transportu zbioro-

wego 
liczba osób 98 542 358 93 877 222 90 930 038 100 121 836 102 589 594 101 148 298 101 529 958 101 564 248 101 665 574 99 275 000 94 733 699 BKM 

6.  

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z 

priorytetem dla transportu zbioro-

wego lub pojazdów specjalnych jako 

% skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 

% BD BD BD 2 5 5 5 97 94,4 92,9 90,9 ZDM 

7.  
Długość korytarzy autobusowych wy-

sokiej jakości15 
km 0,37 0,37 0,37 3,67 4,20 12,00 12,63 12,80 12,80 13,60 16,62 ZDM 

8.  Długość dróg rowerowych km 34,4 42,0 45,0 64,1 72,5 88,0 105,3 108,6 112,0 117,7 128,4 ZDM 

9.  
Długość ulic objętych rozwiązaniami z 

zakresu uspokojenia ruchu 
km 0 0,8 0,8 0,8 BD BD BD 5,68 5,68 15,02 16,97 ZDM 

10.  

Liczba miejsc parkingowych w cen-

trum Miasta w tym w obiektach wie-

lopoziomowych 

szt. BD BD BD 3 650 3 650 3 650 3 745 3 745 3 745 3 745 3 745 ZDM 

11.  

Odsetek ludności zamieszkałej w Mie-

ście narażonej na hałas drogowy, ko-

lejowy, przemysłowy (w dzień i w 

nocy)16 

% BD BD BD BD BD 
LDWN-24,66%; 

LN-11,67%17 
BD BD 

LDWN - 2,91 

%; LN - 1,07 

%18 

BD BD DOS 

12.  

Odsetek badanych mieszkańców za-

dowolonych z poziomu jakości usług 

transportu zbiorowego 

badanie 

opinii 

mieszkań-

ców 

      60,1%    66,6% BW 

13.  
Ocena poziomu rozwiązań dróg rowe-

rowych 

badanie 

opinii 

mieszkań-

ców 

      

85,4% - pozy-
tywnie 

10,3% - neu-
tralnie 

1,7% - nega-
tywnie 

2,6% - trudno 
powiedzieć 

   

72,3% - pozytyw-
nie 

13,6% - neutral-
nie 

7,2% - negatyw-
nie 

6,9% trudno po-
wiedzieć 

BW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

 
15 Dane dotyczą długości buspasów. 
16 Podanie niniejszego wskaźnika możliwe jest tylko z mapy akustycznej, która sporządzana jest co 5 lat. 
17 Wskaźnik wg mapy akustycznej dla stanu istniejącego w 2013 roku. 
18 Wskaźnik wg mapy akustycznej dla stanu istniejącego w 2016 roku. 
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Tabela 8. Priorytet A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury tech-

nicznej19 
km 819                                             840 862 901 978 1.007 1.02220 1.057 1.073 1.091 1.116 WB 

2.  
Stosunek środków pozabudżetowych i budżetowych w fi-

nansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
wskaźnik BD                                BD BD 47% 49%           85% 

94,4% - 

5,6%21 

95,71% - 

4,29%22 

85,95 % - 

14,05 %23 

45,55 % - 

54,45 %24 

0,00 % - 

100,00 %25  
PUHP „LECH” 

3.  Wartość energii odzyskanej z odpadów26 MWh BD BD BD BD BD BD BD 12.53327 58.699 153.876 155.342 PUHP „LECH” 

4.  Długość szerokopasmowych linii teleinformatycznych28 km BD BD BD BD BD BD 70  BD BD BD 97 INF 

5.  Powierzchnia ogrzewana m² 6 769 000 6 882 000 6 999 000 7 334 000 7 409 000 7 500 000 7 619 000 7 746 000 7 874 000 7 965 000 8 111 000 
Enea Ciepło  

Sp. z o.o. 

6.  Produkcja i zakup ciepła (woda) GJ 4 339 869 4 400 691 4 721 978 4 235 831 4 353 110 4 194 000 3 907 250 3 763 828 4 232 866 4 378 009 3 990 956 

Enea Ciepło  

Sp. z o.o. i 

PUHP „LECH” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

  

 
19 Wskaźnik zawiera: sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą (bez przyłączy) oraz sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (bez przyłączy). 
20 Korekta długości sieci opublikowanej w zeszłorocznym Raporcie wynikająca z błędnego zakwalifikowania długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wasilków. 
21 94,4% - środki pozabudżetowe; 5,6% - środki budżetowe. 
22 95,71% - środki pozabudżetowe; 4,29% - środki budżetowe. 
23 85,95 % - środki pozabudżetowe, 14,05 % - środki budżetowe. 
24 45,55 % - środki pozabudżetowe, 54,45 % - środki budżetowe. 
25 0,00 % - środki pozabudżetowe, 100,00 % - środki budżetowe. 
26 Zmiana jednostki z J na MWh. Prezentowana od 2017 r. wartość obejmuje całkowitą energię odzyskaną z odpadów (tj. w postaci energii elektrycznej oraz ciepła użytkowego). 
27 Energia elektryczna wytworzona w 2015 r., z czego 9 910,05 sprzedano. 
28 Wskaźnik prezentuje długość linii teleinformatycznych w km. Nie ma możliwości wyliczenia wskaźnika w przeliczeniu na liczbę użytkowników. 
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Tabela 9. Priorytet A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Długość oddanych do użytku odcinków kanalizacji deszczo-

wej 
km 7,86 16,05 11,83 31,73 23,31 35,60 11,5 5,53 7,6 12,8 18,94 DGK 

2.  Długość funkcjonujących odcinków kanalizacji deszczowej km 412 418 430 441 441 442 445,8 457,7 457,7 478,5 500,1 DGK/WB 

3.  

Stopień zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz 

stan zachowania ekosystemów występujących na terenach 

otwartych objętych zagospodarowaniem 

analiza ja-

kościowa 
          BD29 BW 

4.  Wielkość powierzchni zielonych terenów urządzonych30 ha 107,41 294,31 296,31 308,86 302,41 332,42 331,56 353,55 353,55 391,46 362,0 DGK 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 
29 Określenie stopnia zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych i stan zachowania ekosystemów wymaga wiedzy eksperckiej, której nie posiadają respondenci badania CATI. 
30 Wskaźnik zawiera: zieleńce w pasach drogowych, parki, skwery i zieleńce, zieleńce cmentarne na terenie Miasta Białystok. Nie zawiera gruntów leśnych. 
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Tabela 10. Cel strategiczny A. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport – oczekiwane trendy 
i zmiany wartości 2008-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 

Trend 
oczekiwany 

do 2020 

2018 
Zmiana 

2008-2018 

1.  Pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi % 25  54,3  

2.  
Liczba przejazdów przez tory na ciągach komunikacyjnych 

podstawowego układu komunikacyjnego Miasta31 
szt. 8  18  

3.  
Liczba pasażerów przewiezionych przez zbiorowy transport 

miejski 
tys. os. 98 542  94 734  

4.  Korzystający z wodociągów % 97,8  97,5  

5.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 95,9  96,3  

6.  Korzystający z sieci gazowej % 91,1  90,1  

7.  Kubatura budynków ogrzewanych centralnie tys. mᶟ 32 165  38 500  

8.  Sieć rozdzielcza wodociągowa 
km/100 

km² 
436,1  552,6  

9.  Sieć rozdzielcza kanalizacyjna 
km/100 

km² 
327,0  475,3  

10.  Sieć rozdzielcza gazowa 
km/100 

km² 
466,2  564,2  

11.  
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 

urządzeniach do redukcji 
t na km² 305,7  274,9  

12.  
Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizowane w 

urządzeniach do redukcji 
t na km² 6,0  28,7  

13.  
Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wy-

tworzonych w ciągu roku32 
% 75  0,4 

33 

14.  
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w stosunku do 

ludności ogółem 
% 96,42  99,1  

15.  Długość dróg gruntowych km 70  57,0  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

  

 
31 Zmiana nazwy wskaźnika zapoczątkowana w Raporcie z monitoringu za 2017 rok. Poprzednie brzmienie: Liczba przejazdów bezkolizyjnych 
przez tory na ciągach komunikacyjnych podstawowego układu komunikacyjnego Miasta. Zmiana wynikała z istnienia dwóch wskaźników 
dotyczących tego samego zakresu (drugi z nich to: Liczba przejazdów przez tory kolejowe). 
32 Zmiana metodologii badania od 2014 r. 
33 Ze względu na zmiany metodologii pozyskiwania danych, zmiana ta określona jest dla lat 2014-2018. W 2018 r. (względem lat ubiegłych) 
wartość wskaźnika była najniższa. 
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Tabela 11. Priorytet A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem war-
tości kulturowych i przyrodniczych 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczekiwany 

do 2020 roku 
2018 

Zmiana 

2008-2018 

1.  
Wielkość powierzchni użytkowej 
mieszkań oddanych do użytku 

m2/szt. 89,6  70,0  

2.  
Stosunek wartości gruntów zby-
wanych do nabywanych przez 
Miasto 

% 2,3  0,1  

3.  
Odsetek transakcji zbycia grun-
tów komunalnych objętych aktu-
alnym MPZP 

% 38  95  

4.  
Ocena jakości przestrzeni pu-
blicznej przez mieszkańców 

badanie opi-
nii 

mieszkańców 
BD  

57,5% - poprawa 
25,9% – bez zmian 

11,5% – pogorszenie 
5,1% – trudno powiedzieć 


34 

5.  
Ocena jakości przestrzeni pu-
blicznych, dokonana przez osoby 
niepełnosprawne 

badanie opi-
nii osób nie-
pełnospraw-

nych 

BD  

33,8% - poprawa 
44,6% – bez zmian 

20,3% – pogorszenie 
1,4% – trudno powiedzieć 


35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS, danych uzyskanych z 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

Tabela 12. Priorytet A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z dużym udziałem transportu zbioro-
wego oraz ruchu rowerowego 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 

Trend ocze-

kiwany do 

2020 roku 

2018 

Zmiana 

2008-

2018 

1.  
Średnia prędkość autobusów komunikacji 
miejskiej 

km/h BD  15,88 
36 

2.  
Długość ulic o funkcji obwodnic w granicach 
Miasta 

km 28,0  31,3  

3.  Długość ulic układu podstawowego km 109  125,85  

4.  

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ze stero-
waniem adaptacyjnym (zależnym od ruchu) i 
koordynacją („zielona fala”) jako % skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną 

% BD  100 
37 

5.  Liczba pasażerów transportu zbiorowego liczba osób 98 542 358  94 733 699  

6.  

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z priory-
tetem dla transportu zbiorowego lub pojaz-
dów specjalnych jako % skrzyżowań z sygnali-
zacją świetlną 

% BD  90,9 
38 

7.  
Długość korytarzy autobusowych wysokiej ja-
kości 

km 0,37  16,62  

8.  Długość dróg rowerowych km 34,4  128,4  

9.  
Długość ulic objętych rozwiązaniami z zakresu 
uspokojenia ruchu 

km 0  16,97  

10.  
Liczba miejsc parkingowych w centrum Miasta 
w tym w obiektach wielopoziomowych 

szt. BD  3 745 
39 

11.  
Odsetek ludności zamieszkałej w Mieście nara-
żonej na hałas drogowy, kolejowy, przemy-
słowy (w dzień i w nocy) 

% BD  BD - 

 
34 Zmiana określona na podstawie danych z 2014 r. (84,4% - poprawiła się, 10,2% -pozostała bez zmian, 1,2% - uległa pogorszeniu, 4,2% - 
trudno powiedzieć). 
35 Zmiana określona na podstawie danych z 2014 r. (80,8% - poprawiła się 17,3% -pozostała bez zmian1,9% - uległa pogorszeniu). 
36 Zmiana określona na podstawie danych z 2009 roku (16,12).  
37 Zmiana określona na podstawie danych z 2011 roku (23). 
38 Zmiana określona na podstawie danych z 2011 roku (2). 
39 Zmiana określona na podstawie danych z 2011 roku (3 650). 



34 | S t r o n a  

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 

Trend ocze-

kiwany do 

2020 roku 

2018 

Zmiana 

2008-

2018 

12.  
Odsetek badanych mieszkańców zadowolo-
nych z poziomu jakości usług transportu zbio-
rowego 

badanie 
opinii 

mieszkań-
ców 

BD  66,6% 
40 

13.  Ocena poziomu rozwiązań dróg rowerowych 

badanie 
opinii 

mieszkań-
ców 

  

72,3% - pozytywnie 
13,6% - neutralnie 
7,2% - negatywnie 

6,9% trudno powiedzieć 


41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych uzyskanych z jednostek organizacyj-

nych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

Tabela 13. Priorytet A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury 
technicznej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Oczekiwany 

trend do 2020 
2018 

Zmiana 
2008-2018 

1.  
Długość funkcjonujących podsystemów infra-
struktury technicznej 

km 819                                              1 116  

2.  
Stosunek środków pozabudżetowych i budżeto-
wych w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej  

wskaźnik BD                                 
0,00 % - 

100,00 %  
42 

3.  Wartość energii odzyskanej z odpadów MWh BD  155 342 
43 

4.  
Długość szerokopasmowych linii teleinforma-
tycznych 

km BD  97 
44 

5.  Powierzchnia ogrzewana m² 6 769 000  8 111 000  

6.  Produkcja i zakup ciepła (woda) GJ 4 339 869  3 990 956  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 14. Priorytet A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni 
miejskiej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Oczekiwany 

trend do 2020 
2018 

Zmiana 
2008-2018 

1.  
Długość oddanych do użytku odcinków kanaliza-
cji deszczowej 

km 7,86  18,94  

2.  
Długość funkcjonujących odcinków kanalizacji 
deszczowej 

km 412  500,1  

3.  

Stopień zachowania ciągłości korytarzy ekolo-
gicznych oraz stan zachowania ekosystemów wy-
stępujących na terenach otwartych objętych za-
gospodarowaniem 

analiza ja-
kościowa 

BD - BD - 

4.  
Wielkość powierzchni zielonych terenów urzą-
dzonych 

ha 107,41  362,0  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

 

  

 
40 Zmiana określona na podstawie danych z 2014 r. (60,1%). 
41 Zmiana określona na podstawie danych z 2014 r. (85,4% - pozytywnie, 10,3% - neutralnie, 1,7% - negatywnie, 2,6% - trudno powiedzieć). 
42 Zmiana określona na podstawie wartości z 2014 r. (94,4% - 5,6%). 
43 Zmiana określona na podstawie wartości z 2014 r. (12 533). 
44 Zmiana określona na podstawie wartości z 2014 r. (70). 
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3.2. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki 

Cel strategiczny B. Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkań-

ców 

Wartości wskaźników realizacji celu strategicznego B oraz ich zmiany (zob. Tabela 15 i por.  

do Tabela 23) pozwalają stwierdzić poprawę zdecydowanej większości przyjętych miar reali-

zacji celu (jednym z dwóch zjawisk, które zmieniają się w sposób negatywny w stosunku do 

oczekiwań, jest znaczący spadek liczby studentów, co w dużej mierze wiąże się z negatywnymi 

procesami demograficznymi i migracyjnymi). Poniżej prezentowane są informacje dotyczące 

realizacji priorytetów w ramach celu strategicznego. 

B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Wspieranie i promowanie aktywności społeczności lokalnych i działań rad osiedli; 

✓ Kształtowanie lokalnej tożsamości w ramach współpracy między administracją, przedsię-

biorcami, instytucjami non-profit, uczelniami; 

✓ Wspieranie mniejszości narodowych; 

✓ Białystok jako pomost między Wschodem a Zachodem.  

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-

wania dwóch wskaźników (zob. Tabela 16 i Tabela 24). W szczególności zwracają uwagę na-

stępujące fakty: 

✓ w Białymstoku funkcjonuje centrum aktywności lokalnej – Centrum Aktywności Społecz-

nej; 

✓ w 2018 r. w mieście funkcjonowało 11 rad osiedli; 

✓ liczba stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji społecznych zmalała r/r o 4,3%, zaś w per-

spektywie całego analizowanego okresu wzrosła o 51,7% (Wykres 13). 

Wykres 13. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji [liczba organizacji/10 tys. mieszkańców] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Zwiększanie szans edukacyjnych, w tym podejmowanie szczególnej troski o proces wy-

chowania oraz kształcenia i poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży uzdolnionej, nie-

pełnosprawnej oraz wyrównywanie szans zaniedbanych wychowawczo; 

✓ Doskonalenie warunków dla kształcenia zawodowego, ustawicznego i specjalnego dosto-

sowanego do rynku pracy; 

✓ Tworzenie możliwości rozwoju i uzupełniania kwalifikacji kadry pedagogicznej, admini-

stracyjno-obsługowej, socjalnej, terapeutycznej i naukowej; 

✓ Rozwijanie umiejętności kluczowych ukierunkowanych na przystosowanie absolwenta 

szkoły do życia zawodowego i osobistego.  

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-

wania 23 wskaźników (zob. Tabela 17 i Tabela 25). W szczególności zwracają uwagę następu-

jące fakty: 

✓ odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną, w stosunku do ogółu dzieci w wieku  

od 3 do 6 lat, w 2018 roku wyniósł 100,4%, odnotowując spadek o 1,6 p.p. w stosunku do 

roku ubiegłego; 

✓ współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych w roku 2018 wyniósł 109%, 

zaś w gimnazjach 110%. W przypadku wartości współczynnika skolaryzacji dla szkół pod-

stawowych nie nastąpiła zmiana r/r, a w przypadku gimnazjów nastąpił spadek  

o 1 p.p. (Wykres 14); 

Wykres 14. Współczynniki skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych oraz gimnazjach [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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✓ wydatki na finansowanie wyposażenia bazy techniczno-dydaktycznej w 2018 roku wynio-

sły 2 662 601,14 zł, co oznacza spadek o 10,8% w stosunku do roku poprzedniego, tym 

samym osiągając bardzo wysoki poziom wydatków w całym analizowanym okresie; 

✓ liczba olimpijczyków i laureatów olimpiad i turniejów na szczeblu ogólnokrajowym wzro-

sła r/r o 87 osób, a w całym analizowanym okresie odnotowano wzrost 

o 127 osób; 

✓ liczba przyznanych dzieciom i młodzieży uzdolnionej naukowo, artystycznie i sportowo 

stypendiów zmalała r/r o 107, a w całym analizowanym okresie wzrosła o 119; 

✓ liczba uczniów przedwcześnie przerywających edukację wzrosła r/r o 171 osób. W całym 

analizowanym okresie nastąpił ponad dwukrotny spadek; 

✓ liczba nauczycieli uczestniczących w formach kursowych zmalała o 20,1% r/r, osiągając 

poziom 10 910 osób. Z kolei wzrosła liczba przeszkolonych nauczycieli do pracy 

z uczniami niepełnosprawnymi oraz mającymi trudności w nauce i zachowaniu  

o 88,5% r/r, osiągając wartość 3 137 osób (Wykres 15); 

✓ wyniki z egzaminu maturalnego, gimnazjalnego oraz zawodowego są niższe niż w roku 

poprzednim. Najmniejszy spadek odnotowano przy maturze – 0,7 p.p. Przy egzaminie za-

wodowym spadek wyniósł 4,1 p.p. Największa różnica zauważalna jest przy egzaminie 

gimnazjalnym – aż 14,8 p.p. (Wykres 16). 

Wykres 15. Kadra nauczycielska w Białymstoku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji. 
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Wykres 16. Średni wynik z poszczególnych kategorii egzaminów i sprawdzianów osiągnięty przez białostockie szkoły w po-
równaniu do średniej krajowej [%] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji. 

B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Doposażanie szkół i placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę tech-

niczną; 

✓ Doskonalenie współdziałania pracodawców, uczelni oraz szkół; 

✓ Modyfikacja kształcenia tradycyjnego na rzecz kształcenia innowacyjnego i kreatywnego.  

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-

wania dziewięciu wskaźników (zob. Tabela 18 i Tabela 26). W szczególności zwracają uwagę 

następujące zmiany wartości wskaźników w 2018 roku: 

✓ nastąpiło polepszenie wyposażenia szkół w sale multimedialne i pracownie symulacyjne 

do kształcenia zawodowego i specjalistycznego. W 2018 roku liczba pracowni wzrosła  

o 9,3% r/r, a w całym analizowanym okresie wzrosła ponad 3,5-krotnie; 

✓ liczba nauczycieli przeszkolonych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych wynosiła 1 215, co oznacza nieznaczny wzrost o 2,3% w po-

równaniu do roku poprzedniego (Wykres 17); 

✓ liczba umów oraz porozumień o współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami kształto-

wała się na poziomie 938, co oznacza wzrost r/r o 27,3%; 

✓ odnotowano wzrost o niecały 1% liczby uczniów objętych stażami i praktykami w przed-

siębiorstwach i na uczelniach. W 2018 roku z możliwości takiej skorzystały 3 028 osoby; 

✓ liczba wdrożonych modułowych programów kształcenia spadła r/r o 30,6% osiągając war-

tość 43 programów; 

✓ odnotowano wzrost liczby wprowadzonych innowacji pedagogicznych aż o 71,3% oraz 

nieznaczny wzrost liczby autorskich programów kształcenia o 2,6% (Wykres 18). 
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Wykres 17. Liczba przeszkolonych nauczycieli oraz osób z kadry administracyjno-obsługowej w zakresie stosowania nowo-
czesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji. 

 
Wykres 18. Autorskie programy kształcenia oraz innowacje pedagogiczne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji. 
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Powyższe działania monitorowano z wykorzystaniem dwóch wskaźników, których zmiany pre-

zentują Tabela 19 i Tabela 27. W ramach monitoringu bezpieczeństwa publicznego warto od-
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notować, że liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowaw-

czym w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców – wzrosła r/r o 33,5%, a w całym analizowanym 

okresie spadła o 13,8% (Wykres 19). 

Wykres 19. Przestępstwa stwierdzone w zakończonym postępowaniu przygotowawczym [liczba przestępstw/10 tys. miesz-
kańców] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

B.5. Wspieranie rodzin 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Wspomaganie rodziny w jej rozwoju i funkcjach społecznych; 

✓ Wzmacnianie i doskonalenie współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym i społecznym; 

✓ Rozwijanie systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną; 

✓ Wspieranie systemu instytucji asystenta rodziny; 

✓ Wypracowanie i wspieranie systemu budownictwa społecznego.  

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-

wania 17 wskaźników (por. Tabela 20 i Tabela 28). W ramach realizacji kierunku działań odno-

tować należy następujące fakty: 

✓ w 2018 r. w Mieście funkcjonowało 249 programów wspomagających wychowawczą 

funkcję rodziny (wzrost r/r o 13,7%), z których skorzystało 12 980 rodziców (o 5,6% mniej 

niż w roku ubiegłym); 

✓ przy 14 białostockich szkołach funkcjonowały „Szkoły dla Rodziców”, w których uczestni-

czyło 600 rodziców (o 14,5% mniej niż w roku ubiegłym). Wskaźnik osiągnął najniższą war-

tość w całym analizowanym okresie. Jednakże odnotowano wzrost liczby rodziców włą-

czających się w działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły (o 2,3% r/r); 

✓ liczba mieszkań socjalnych zmniejszyła się o 9 w stosunku do roku poprzedniego, co skut-

kuje zmianą o 0,8% (Wykres 20); 
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Wykres 20. Liczba mieszkań socjalnych  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarząd Mienia Komunalnego. 

✓ w 2018 r. liczba dzieci korzystających ze wsparcia wzrosła w stosunku do roku ubiegłego 

o 52,5%, a liczba rodzin korzystających ze wsparcia: psychicznego, psychologicznego, pe-

dagogicznego, prawnego, rodzinnego, socjalnego i materialnego wzrosła o 2,7% w sto-

sunku do roku poprzedniego (Wykres 21); 

✓ w 2018 roku w Białymstoku funkcjonowało 31 wykwalifikowanych asystentów rodziny,  

z pomocy których skorzystały 265 rodziny, co stanowi wzrost o 1,1% w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Wykres 21. Liczba rodzin i dzieci korzystających ze wsparcia 

 

Źródło: opracowanie własne, w latach 2008-2014 na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w latach 2015-2018 na pod-

stawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 
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B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Kontynuacja działań prozdrowotnych i profilaktycznych; 

✓ Inicjowanie rozwiązań adekwatnych do zmian demograficznych.  

Zachodzące zmiany obserwowano przy pomocy pięciu wskaźników (zob. Tabela 21 i Tabela 

29). Szczególną uwagę zwracają następujące fakty: 

✓ następuje spadek umieralności niemowląt r/r z 3,6 ‰ w 2017 roku do 2,9‰ w roku 2018, 

nadal jest to poziom ponad dwukrotnie niższy niż zanotowany w 2008 roku; 

✓ w 2018 roku w Mieście funkcjonowało 476 programów profilaktycznych, co oznacza 

wzrost r/r o 13,1%. Wzrost liczby programów przekłada się na wzrost liczby osób objętych 

tymi programami, gdzie odnotowano wzrost r/r na poziomie 9,1% (Wykres 22); 

✓ w 2018 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało 60 lekarzy oraz 167 pracowników kadry me-

dycznej. 

Wykres 22. Liczba programów profilaktycznych oraz osoby objęte takimi programami  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji. 

B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Zwiększenie efektywności działania pomocy społecznej; 

✓ Stworzenie systemu wczesnej interwencji w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej, 

zawodowej i edukacji; 

✓ Utworzenie systemu informacji o osobach szczególnej troski, propagowanie wrażliwości 

społecznej i tolerancji; 

✓ Rozwijanie systemu wsparcia osób w sytuacji kryzysowej i doświadczających przemocy. 

Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monitoro-

wania pięciu wskaźników (zob. Tabela 22 i Tabela 30). W szczególności zwracają uwagę nastę-

pujące zmiany i cechy miasta obrazujące niniejszy kierunek działań w 2018 roku: 
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✓ 21 organizacji pozarządowych realizowało projekty w drodze otwartych konkursów ofert 

i w trybie małych grantów (o 1 więcej niż w roku poprzednim). Wskaźnik ten w ostatnich 

latach utrzymywał się na niezmiennym poziomie; 

✓ w Mieście realizowane były 2 programy wsparcia osób niepełnosprawnych; 

✓ osoby niepełnosprawne złożyły 2 529 wniosków o dofinansowanie w ramach środków  

z PFRON, co oznacza spadek o 1,9% r/r; 

✓ w Białymstoku funkcjonowało 14 placówek wsparcia osób niepełnosprawnych z różnymi 

dysfunkcjami zdrowotnymi (Wykres 23). 

Wykres 23. Liczba placówek wsparcia osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych. 
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Tabela 15. Cel strategiczny B. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki – wskaźniki ogólne 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  Liczba miejsc w żłobkach45 
miejsca/1000 dzieci w 

wieku od 0 do 2 lat 
65 72 76 86 101 119 140 153 157 149 195 BDL 

2.  Liczba miejsc w przedszkolach46 
miejsca/1000 dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat 
781 816 800 777 786 795 912 824 947 1.057 1.070 BDL 

3.  Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych % 102 103 103 106 106 107 104 101 109 109 109 BDL 

4.  Współczynnik skolaryzacji brutto w gimnazjach % 107 106 105 106 106 106 106 106 108 111 110 BDL 

5.  Liczba studentów 
osoby/1000 mieszkań-

ców 
157 160 154 144 135 120 110 103 98 90 83 BDL 

6.  Liczba lekarzy47 
osoby/10 tys. miesz-

kańców 
48 49 49 51 BD 56 55 56 60 56 60 BDL 

7.  Kadra medyczna ogółem48 
osoby/10 tys. miesz-

kańców 
149 152 153 153 BD 168 163 168 174 166 167 BDL 

8.  Liczba placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej49 
jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 10 BDL 

9.  
Liczba porad ogółem udzielonych w placówkach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej50 
jednostki/mieszkańca 5 5 5 5 11,4 11,7 12,0 11,6 12,5 12,6 12,2 BDL 

10.  Liczba łóżek w szpitalach51 
jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
87 87 86 79 85 85 86 84 85 84 82,5 BDL 

11.  
Liczba mieszkańców placówek przypadająca na jedno miejsce placówki 

stacjonarnej pomocy społecznej 
osoby/miejsce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BDL 

12.  Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji 
jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
29 30 32 34 35 38 40 42 44 46 44 BDL 

13.  
Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przy-

gotowawczym 

jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
240 248 230 244 251 233 178 173 166 155 206,5 BDL 

14.  Wzrost liczby mieszkań rok do roku % 1,3 1,3 0,5 1,4 1,9 1,3 1,4 1,7 1,4 1,6 1,45 BDL 

 
45 Miejsca ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi). 
46 Wskaźnik obejmuje miejsca w przedszkolach i przedszkolach specjalnych. 
47 Wskaźnik obejmuje personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy. 
48 Wskaźnik obejmuje: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne wg podstawowego miejsca pracy. 
49 Od 2012 r. porady dotyczą placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prezentowanych łącznie z przychodniami MON oraz MSW. 
50 Od 2012 r. porady dotyczą placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prezentowanych łącznie z przychodniami MON oraz MSW. 
51 Wskaźnik obejmuje liczbę łóżek w szpitalach ogólnych. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

15.  Mieszkania oddane do użytku szt. 1 574 1 533 1 630 1 711 2 249 1 574 1 736 2 088 1 795 2 033 1 927 BDL 

16.  Mieszkania oddane do użytkowania 
jednostki/1000 miesz-

kańców 
5,35 5,21 5,55 5,82 7,63 5,34 5,88 7,06 6,06 6,84 6,48 BDL 

17.  Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 mieszkańców 
jednostki/1000 miesz-

kańców 
391 396 400 398 BD 415 415 427 432 438 444 BDL 

18.  Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania m2 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 BDL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z BDL GUS. 

Tabela 16. Priorytet B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  Liczba centrów aktywności lokalnej52 jednostka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DSP 

2.  Liczba funkcjonujących rad osiedli jednostka W Białymstoku rady osiedli funkcjonują od 2016 r. 11 11 11 BRM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 17. Priorytet B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Liczba dzieci i młodzieży objętych systemem edukacji w sto-

sunku do ogólnej liczby dzieci i młodzieży 
% 99,55 99,67 99,91 99,95 99,98 99,98 99,98 99,22 99,24 99,39 99,09 EDU53 

2.  
Liczba dzieci, którym zorganizowano zespoły wczesnego 

wspomagania dziecka54 
jednostka 42 66 92 134 219 217 277 251 237 266 127 EDU 

3.  
Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w stosunku do 

ogółu dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
% 87,8 89,5 88 91,5 93,7 95,1 98,5 98,9 97,6 102,0 100,4 EDU 

4.  

Średni wynik osiągnięty przez białostockie szkoły ze spraw-

dzianu dla uczniów klas szóstych w porównaniu do średniej 

krajowej 

% 107,69 112,28 111,48 109,52 110,52 110,00 125,00 121,88 125,30 BD BD EDU 

 
52 Centrum aktywności lokalnej rozumiane jest jako Centrum Aktywności Społecznej. 
53 Dane Departamentu Edukacji dotyczące wskaźników ilościowych uzyskane zostały na podstawie informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Systemu Informacji Oświatowej oraz ankiet skierowanych do przed-
szkoli, szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Białystok. W latach 2008-2011 na ankietę odpowiedziało 98% ankietowanych. W roku 2012 i 2013 - 100%. W roku 2014 - 98%. W roku 
2015 - 92%. W 2016 r. - 99,28%. W roku 2017 - 92%. 
54 Nazwa wskaźnika została zmieniona z: Liczba miejsc w funkcjonujących zespołach wczesnego wspomagania dziecka. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

5.  
Średni wynik osiągnięty przez białostockie szkoły z egzaminów 

gimnazjalnych w porównaniu do średniej krajowej 
% 107,76 104,20 109,13 110,00 108,16 113,4 116,47 124,07 122,53 123,20 108,2 EDU 

6.  
Średni wynik matur osiągnięty przez białostockie szkoły w po-

równaniu do średniej krajowej 
% 97,53 92,86 98,78 93,21 102,33 102,04 117,73 116,34 101,20 107,20 106,3 EDU 

7.  
Średni wynik osiągnięty przez białostockie szkoły z egzaminów 

zawodowych, w porównaniu do średniej krajowej 
% 98,81 96,67 103,92 105,92 108,59 102,00 96,31 104,34 97,94 112,10 108,1 EDU 

8.  
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w 

stosunku do ogółu uczniów 
% 49,38 48,15 55,09 54,46 61,15 71,13 67,22 60,31 67,96 62,74 50,06 EDU 

9.  
Liczba olimpijczyków i laureatów olimpiad i turniejów na 

szczeblu ogólnokrajowym 
osoba 259 361 425 549 750 926 454 528 400 299 386 EDU 

10.  

Liczba przyznanych stypendiów dzieciom i młodzieży uzdol-

nionej naukowo, artystycznie, sportowo, za innowacyjną myśl 

techniczną 

jednostka 172 246 281 277 306 304 354 369 362 397 290 EDU 

11.  Liczba uczniów objętych stypendiami motywacyjnymi osoba 1 130 1 025 1 143 1 127 1 207 1 056 1 073 1 259 1 224 1 434 BD EDU 

12.  Liczba uczniów objętych programem socjoterapii osoba 1 340 1 344 1 458 1 683 1 638 1 223 857  644 683 593 506 EDU 

13.  

Liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających z zajęć po-

zalekcyjnych adresowanych do nich w stosunku do ogółu 

uczniów niepełnosprawnych 

% 54,69 56,8 63,56 66,56 56,5 56,91 65,29 30,11 72,40 83,40 42,96 EDU 

14.  Liczba uczniów objętych programami pomocy socjalnej55 osoba 2 794 2 776 3 730 2 358 3 526 2 958 3 643 3 269 2 224 1 828 1 659 MOPR 

15.  
Liczba uczniów przedwcześnie przerywających edukację w 

stosunku do ogółu uczniów 
osoba 845 805 817 760 352 570 336 295 263 219 390 EDU 

16.  Liczba ofert centrum kształcenia zawodowego jednostka 160 175 170 172 293 147 105 110 138 114 111 EDU 

17.  
Wysokość środków finansowych na wyposażenie bazy tech-

niczno-dydaktycznej 
zł 693 613 1 128 211 1 773 218 1 801 246 2 130 946 2 688 581 2 303 649 1 814 841 3 862 938 2 984 926 2 662 601 EDU 

18.  Liczba nauczycieli uczestniczących w formach kursowych osoba 18 547 23 627 22 167 24 992 21 106 19 473 16 793 18 358 19 174 13 661 10 910 EDU 

19.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli do prowadzenia godzin wy-

chowawczych 
osoba 2 939 2 985 2 834 2 880 3 199 4 049 2 666 2 610 2 929 2 731 3 137 EDU 

20.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli do pracy z uczniami niepeł-

nosprawnymi oraz mającymi trudności w nauce i zachowaniu 
osoba 2 551 3 246 2 945 5 849 5 791 3 537 2 622 1 961 2 077 1 881 3 546 EDU 

 
55 Zapewnienie posiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

21.  
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu za-

wodowego 
osoba 1 022 1 147 1 204 981 372 347 543 335 313 276 265 EDU 

22.  
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach z przygotowania 

do życia w rodzinie w stosunku do ogółu uczniów56 
% 33,08 32,66 32,34 32,90 35,16 36,96 26,19 42,57 51,80 54,26 31,01 EDU 

23.  

Liczba uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ob-

jętych doradztwem i preorientacją zawodową w stosunku do 

ogółu uczniów 

% 58,31 58,8 58,34 63,3 86,41 87,72 79,21 32,20 66,78 80,75 58,03 EDU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 18. Priorytet B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Liczba sal multimedialnych i pracowni symulacyjnych do kształcenia zawodowego 

i specjalistycznego 
jednostka 137 158 187 219 285 334 318 314 409 464 507 EDU 

2.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technolo-

gii 
osoba 973 983 1 284 1 374 930 513 1 157 1 168 808 1 188 1 215 EDU 

3.  

Liczba przeszkolonych osób kadry administracyjno-obsługowej w zakresie stoso-

wania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ze środków Mia-

sta 

osoba 121 109 142 166 159 302 234 200 322 153 162 EDU 

4.  
Liczba kadry nauczycielskiej i administracyjno-obsługowej w etatach przeliczenio-

wych 
etat 8 326 8 376 8 406 8 358 8 245 7 744 8 051 8 165 8 197 8 358 8 613 EDU 

5.  
Liczba realizowanych umów oraz porozumień o współpracy z pracodawcami i 

uczelniami 
jednostka 1 100 1 227 1 168 1 158 1 048 870 554 785 656 737 938 EDU 

6.  
Liczba uczniów objętych stażami i praktykami w przedsiębiorstwach i na uczel-

niach 
osoba 3 220 3 224 3 431 3 013 2 928 2 608 2 155 1 995 2 790 3 002 3 028 EDU 

7.  Liczba wdrożonych modułowych programów kształcenia jednostka 43 43 49 47 75 71 54 66 65 62 43 EDU 

8.  Liczba autorskich programów kształcenia jednostka 190 226 245 241 316 313 217 194 127 190 195 EDU 

9.  Liczba wprowadzonych innowacji pedagogicznych jednostka 38 67 135 156 127 150 137 90 143 164 281 EDU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

 

 
56 W odniesieniu do wszystkich uczniów realizujących obowiązek szkolny (bez przedszkoli). 
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Tabela 19. Priorytet B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  Liczba katastrof i sytuacji kryzysowych jednostka 1 0 2 2 0 0 0 2 1 3 1 BZK 

2.  
Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w różnego rodzaju progra-

mach profilaktycznych 
osoba 42 250 44 576 49 937 49 109 47 946 47 063 46 865 41 080 43 181 43 174 44 88057 

EDU/ 

MOPR/ 

POW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 Tabela 20. Priorytet B.5 Wspieranie rodzin 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Liczba pracowników poradnictwa rodzinnego i psychologiczno-pedagogicz-

nego zajmujących się poradnictwem 
osoba 223 423 256 252 276 272 237 188 269 285 27158 

EDU/ 

MOPR/ 

POW 

2.  Liczba programów wspomagających wychowawczą funkcję rodziny jednostka 244 259 265 358 283 334 302 226 274 219 24959 

EDU/ 

MOPR/ 

POW 

3.  
Liczba rodziców korzystających z programów wspomagających wychowawczą 

funkcję rodziny 
osoba 9 763 11 072 11 102 10 016 12 282 11 713 12 484 11 300 16 216 13 751 12 98060 

EDU/ 

MOPR/ 

POW 

4.  Liczba szkół przy których funkcjonują „Szkoły dla rodziców” jednostka 18 23 26 27 38 33 17 15 13 9 14 EDU 

5.  Liczba rodziców uczestniczących w „Szkołach dla rodziców” osoba 543 1 092 1 094 1 365 2 018 1 596 2 961 764 836 702 60061 
EDU/ 

MOPR 

6.  
Liczba rodziców włączających się w działalność dydaktyczną wychowawczą i 

opiekuńczą szkoły 
osoba 12 425 12 493 12 103 12 854 13 314 14 552 14 811 12 031 15 268 16 025 16 396 EDU 

7.  
Liczba rodziców deklarujących uczestnictwo ich dzieci w zajęciach z wycho-

wania do życia w rodzinie w stosunku do ogółu rodziców62 
% 32,89 32,1 32 32,17 BD BD BD BD BD BD BD EDU 

8.  
Liczba nauczycieli z kwalifikacjami z zakresu przygotowania do życia w rodzi-

nie 
osoba 161 169 167 166 162 163 232 144 144 203 153 EDU 

 
57 44 662(EDU), 164(MOPR), 54(POW). 
58 225(EDU), 35(MOPR), 11(POW). 
59 234(EDU), 13(MOPR), 2(POW). 
60 12 666(EDU), 298(MOPR), 16(POW). 
61 572 (EDU), 28(MOPR). 
62 Od 2012 roku brak deklaracji rodziców (informacja wyłącznie o liczbie rezygnacji rodziców/ młodzieży powyżej 18 roku życia w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie). 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

9.  Liczba dzieci korzystających ze wsparcia63 osoba 103 136 129 112 321 200 299 1 124 1 132 1 288 1 96464 
MOPR/ 

POW 

10.  Liczba rodzin korzystających ze wsparcia rodzina 6 886 8 224 8 450 8 859 9 156 9 860 9 551 9 013 8 35065 9 11066 9 355 MOPR 

11.  Liczba osób objętych programami prorodzinnymi osoba 32 26 31 25 321 BD BD BD BD BD 1067 POW 

12.  Liczba placówek pobytu dziennego jednostka 6 6 6 7 8 24 27 28 28 27 2568 
DSP/ 

MOPR 

13.  Liczba osób objętych dziennym pobytem osoba 187 203 215 271 280 602 854 910 778 697 63069 
DSP/ 

MOPR 

14.  Liczba wykwalifikowanych asystentów rodziny osoba BD 2 2 2 15 22 12 24 25 25 3170 
DSP/ 

MOPR 

15.  Liczba rodzin korzystających z instytucji asystenta rodziny rodzina BD 17 17 18 115 127 156 241 228 262 26571 
DSP/ 

MOPR 

16.  Liczba mieszkań socjalnych jednostka 395 447 543 639 691 743 1 030 1 037 839 948 939 ZMK 

17.  

Liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej72 

jednostka 0 0 0 0 3 2 14 13 13 12 12 DSP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

 
63 W szczególności dotyczy wsparcia: psychicznego, psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, prawnego, rodzinnego, socjalnego i materialnego, m.in w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie. 
64 1 198 (MOPR), 766 (POW). 
65 Dane skorygowane w Raporcie z monitoringu za 2017 rok. W wykazanej sumie (za rok 2016) nie dodano osób korzystających z pomocy OIK, ponieważ zazwyczaj osoby te korzystają ze wsparcia finansowego (142 - 
ZPZ liczba rodzin zastępczych korzystających ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 734 – OIK liczba rodzin korzystających ze wsparcia, 8 208 - DSS liczba rodzin korzystających ze wsparcia finanso-
wego). 
66 W wykazanej sumie (za rok 2017) nie dodano osób korzystających z pomocy OIK, ponieważ zazwyczaj osoby te korzystają ze wsparcia finansowego (155 – ZPZ liczba rodzin zastępczych korzystających ze wsparcia 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 852 - OIK liczba rodzin korzystających ze wsparcia, 8 955 - DSS liczba rodzin korzystających ze wsparcia finansowego). 
67 Wartość wskaźnika 1 Placówki (pozostałe Placówki osiągnęły wartość 0). 
68 24 (DSP), 1 (MOPR). 
69 54 (MOPR), 576 (DSP). 
70 25 (dane MOPR). 
71 243 (dane DSP). 
72 Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która rozdzieliła zadania dotyczące wspierania rodziny, tj. pomoc rodzinie w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu placówek wsparcia dziennego, prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, itp. Przedmiotowe zadania do 31 grudnia 2013 r. ujęte były w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Referat Spraw Społecznych Departamentu Spraw Społecznych zleca realizację 
ww. zadań w drodze konkursów ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 
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Tabela 21. Priorytet B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  Wskaźnik umieralności niemowląt 

promil (liczba zgo-

nów/1000 uro-

dzeń żywych) 

7,1 4, 5 4,3 4,2 3,9 3,6 3,5 3,0 1,6 3,6 2,9 BDL 

2.  Liczba programów profilaktycznych jednostka 447 478 538 560 597 626 512 516 501 421 476 EDU 

3.  Liczba osób objętych programami profilaktycznymi osoba 41 209 42 840 47 265 46 221 44 759 47 854 37 680 54 951 38 743 39 901 43 534 EDU 

4.  
Liczba programów profilaktycznych zdrowotnych skierowanych do dorosłej popula-

cji (grypa, HCV, mammografia) 
jednostka 3 3 3 4 1 0 0 1 0 1 1 DSP 

5.  
Liczba osób objętych programami profilaktycznymi zdrowotnymi skierowanymi do 

dorosłej populacji 
osoba 3 675 7 764 5 026 9 997 1 000 0 0 3 076 0 3 275 3 818 DSP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 22. Priorytet B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Liczba organizacji pozarządowych realizujących specjalistyczne zadania publiczne z 

zakresu pomocy społecznej73 
jednostka 20 26 30 28 19 28 21 20 20 20 21 DSP 

2.  Liczba programów wsparcia osób niepełnosprawnych jednostka 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 MOPR 

3.  Liczba wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne osoba 3 445 3 130 2 697 3 422 2953 1 936 2 568 2 780 2 621 2 578 2 529 MOPR 

4.  Liczba placówek wsparcia osób niepełnosprawnych jednostka 6 7 8 9 11 13 13 13 14 13 14 DSP 

5.  Liczba projektów i kampanii z zakresu integracji społecznej jednostka 5 5 6 8 8 8 2 1 0 4 0 MOPR 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 
73 Wskaźnik określa liczbę organizacji realizujących projekty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i trybie małych grantów obsługiwanych przez Referat Spraw Społecznych Departamentu Spraw Społecznych. 
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Tabela 23. Cel strategiczny B. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki – oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2018  

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 

Trend 
oczekiwany 

do 2020 

2018 Zmiana 2008-2018 

1.  Liczba miejsc w żłobkach 
miejsca/1000 dzieci 

w wieku od 0 do 2 lat 
65  195  

2.  Liczba miejsc w przedszkolach 
miejsca/1000 dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat 
781  1 070  

3.  
Współczynnik skolaryzacji brutto w szko-

łach podstawowych 
% 101,52  108,58  

4.  
Współczynnik skolaryzacji brutto w gim-

nazjach 
% 107  109,65  

5.  Liczba studentów 
Osoby/1000 mieszkań-

ców 
156,2  83  

6.  Liczba lekarzy 
Osoby/10 tys. miesz-

kańców 
48  60  

7.  Kadra medyczna ogółem 
Osoby/10 tys. miesz-

kańców 
149  167  

8.  
Liczba placówek ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej 

Jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
0,71  10  

9.  

Liczba porad ogółem udzielonych w pla-

cówkach ambulatoryjnej opieki zdrowot-

nej 

Jednostki/mieszkańca 4,82  12,23  

10.  Liczba łóżek w szpitalach 
Jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
87,2  82,5  

11.  

Liczba mieszkańców placówek przypada-

jąca na jedno miejsce placówki stacjonar-

nej pomocy społecznej 

Osoby/miejsce 1  1 _ 

12.  
Liczba stowarzyszeń i organizacji społecz-

nych oraz fundacji 

Jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
29  44  

13.  

Liczba przestępstw stwierdzonych w za-

kończonym postępowaniu przygotowaw-

czym 

Jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
240  206,6  

14.  Wzrost liczby mieszkań rok do roku % 1,3  1,45  

15.  Mieszkanie oddane do użytku Szt. 1 574  1 927  

16.  Mieszkania oddane do użytkowania 
Jednostki/1000 miesz-

kańców 
5,3  6,5  

17.  
Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 

mieszkańców 

Jednostki/1000 miesz-

kańców 
391  443,7  

18.  
Przeciętna powierzchnia użytkowa jed-

nego mieszkania 
m2 59,6  61  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych z BDL GUS.  
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Tabela 24. Priorytet B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczekiwany 

do 2020 
2018 

Zmiana 

2008-2018 

1.  Liczba centrów aktywności lokalnej jednostka 1  1 - 

2.  Liczba funkcjonujących rad osiedli jednostka 
W Białymstoku 

rady osiedli funk-
cjonują od 2016 r. 

 11 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 25. Priorytet B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczeki-

wany do 2020 
2018 

Zmiana 

2008-2018 

1.  
Liczba dzieci i młodzieży objętych systemem edukacji 
w stosunku do ogólnej liczby dzieci i młodzieży 

% 99,55  99,09  

2.  
Liczba dzieci, którym zorganizowano zespoły wcze-
snego wspomagania dziecka 

jednostka 42  127  

3.  
Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w sto-
sunku do ogółu dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

% 87,8  100,4  

4.  
Średni wynik osiągnięty przez białostockie szkoły ze 
sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w porównaniu 
do średniej krajowej 

% 107,69  BD - 

5.  
Średni wynik osiągnięty przez białostockie szkoły z eg-
zaminów gimnazjalnych w porównaniu do średniej 
krajowej 

% 107,76  108,2  

6.  
Średni wynik matur osiągnięty przez białostockie 
szkoły w porównaniu do średniej krajowej 

% 97,53  106,3  

7.  
Średni wynik osiągnięty przez białostockie szkoły z eg-
zaminów zawodowych, w porównaniu do średniej 
krajowej 

% 98,81  108,1  

8.  
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach pozalek-
cyjnych w stosunku do ogółu uczniów 

% 49,38  50,06  

9.  
Liczba olimpijczyków i laureatów olimpiad i turniejów 
na szczeblu ogólnokrajowym 

osoba 259  386  

10.  
Liczba przyznanych stypendiów dzieciom i młodzieży 
uzdolnionej naukowo, artystycznie, sportowo, za in-
nowacyjną myśl techniczną 

jednostka 172  290  

11.  Liczba uczniów objętych stypendiami motywacyjnymi osoba 1 130  BD - 

12.  Liczba uczniów objętych programem socjoterapii osoba 1 340  506  

13.  
Liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających z 
zajęć pozalekcyjnych adresowanych do nich w sto-
sunku do ogółu uczniów niepełnosprawnych 

% 54,69  42,96  

14.  
Liczba uczniów objętych programami pomocy socjal-
nej 

osoba 2 794  1 659  

15.  
Liczba uczniów przedwcześnie przerywających eduka-
cję w stosunku do ogółu uczniów 

osoba 845  390  

16.  Liczba ofert centrum kształcenia zawodowego jednostka 160  111  

17.  
Wysokość środków finansowych na wyposażenie bazy 
techniczno-dydaktycznej 

zł 
693 612, 

80 
 

2 662 601, 
14 

 

18.  
Liczba nauczycieli uczestniczących w formach kurso-
wych 

osoba 18 547  10 910  

19.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli do prowadzenia go-
dzin wychowawczych 

osoba 2 939  3 137  
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczeki-

wany do 2020 
2018 

Zmiana 

2008-2018 

20.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli do pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi oraz mającymi trudności w nauce 
i zachowaniu 

osoba 2 551  3 546  

21.  
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień 
awansu zawodowego 

osoba 1 022  265  

22.  
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach z przygo-
towania do życia w rodzinie w stosunku do ogółu 
uczniów 

% 33,08  31,01  

23.  
Liczba uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjal-
nych objętych doradztwem i preorientacją zawodową 
w stosunku do ogółu uczniów 

% 58,31  58,03  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 26. Priorytet B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczeki-
wany do 2020 

2018 
Zmiana 

2008-2018 

1.  
Liczba sal multimedialnych i pracowni symulacyjnych 
do kształcenia zawodowego i specjalistycznego 

jednostka 137  507  

2.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli w zakresie stoso-
wania nowoczesnych technologii 

osoba 973  1 215  

3.  

Liczba przeszkolonych osób kadry administracyjno-
obsługowej w zakresie stosowania nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych ze środ-
ków Miasta 

osoba 121  162  

4.  
Liczba kadry nauczycielskiej i administracyjno-obsłu-
gowej w etatach przeliczeniowych 

etat 8 326  8 613  

5.  
Liczba realizowanych umów oraz porozumień 
o współpracy z pracodawcami i uczelniami 

jednostka 1 100  938  

6.  
Liczba uczniów objętych stażami i praktykami 
w przedsiębiorstwach i na uczelniach 

osoba 3 220  3 028  

7.  
Liczba wdrożonych modułowych programów kształce-
nia 

jednostka 43  43 - 

8.  Liczba autorskich programów kształcenia jednostka 190  195  

9.  Liczba wprowadzonych innowacji pedagogicznych jednostka 38  281  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 27. Priorytet B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczeki-

wany do 2020 
2018 

Zmiana 

2008-2018 

1.  Liczba katastrof i sytuacji kryzysowych jednostka 1  1 - 

2.  
Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących 
w różnego rodzaju programach profilaktycznych 

osoba 42 250  44 880  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 28. Priorytet B.5. Wspieranie rodzin 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczeki-

wany do 
2020  

2018 
Zmiana 

2008-2018 

1.  
Liczba pracowników poradnictwa rodzinnego i psychologiczno-
pedagogicznego zajmujących się poradnictwem 

osoba 223  271  

2.  
Liczba programów wspomagających wychowawczą funkcję ro-
dziny 

jednostka 244  249  

3.  
Liczba rodziców korzystających z programów wspomagających 
wychowawczą funkcję rodziny 

osoba 9 763  12 980  

4.  Liczba szkół przy których funkcjonują „Szkoły dla rodziców” jednostka 18  14  
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczeki-

wany do 
2020  

2018 
Zmiana 

2008-2018 

5.  Liczba rodziców uczestniczących w „Szkołach dla rodziców” osoba 543  600  

6.  
Liczba rodziców włączających się w działalność dydaktyczną wy-
chowawczą i opiekuńczą szkoły 

osoba 12 425  16 396  

7.  
Liczba rodziców deklarujących uczestnictwo ich dzieci w zaję-
ciach z wychowania do życia w rodzinie w stosunku do ogółu ro-
dziców 

% 32,89  BD - 

8.  
Liczba nauczycieli z kwalifikacjami z zakresu przygotowania do 
życia w rodzinie 

osoba 161  153  

9.  Liczba dzieci korzystających ze wsparcia osoba 103  1 964  

10.  Liczba rodzin korzystających ze wsparcia rodzina 6 886  9 355  

11.  Liczba osób objętych programami prorodzinnymi osoba 32  10   

12.  Liczba placówek pobytu dziennego jednostka 6  25  

13.  Liczba osób objętych dziennym pobytem osoba 187  630  

14.  Liczba wykwalifikowanych asystentów rodziny osoba BD  31 
74 

15.  Liczba rodzin korzystających z instytucji asystenta rodziny rodzina BD  265 -75 

16.  Liczba mieszkań socjalnych jednostka 395  939  

17.  
Liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów niezalicza-
nych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z 
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

jednostka 0  12  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 29. Priorytet B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend ocze-
kiwany do 

2020 
2018 

Zmiana  
2008-2018 

1.  Wskaźnik umieralności niemowląt 

promil (liczba 
zgonów/1000 
urodzeń ży-

wych) 

7,1  2,9  

2.  Liczba programów profilaktycznych jednostka 447  476  

3.  Liczba osób objętych programami profilaktycznymi osoba 41 209  43 534  

4.  
Liczba programów profilaktycznych zdrowotnych skierowanych do 
dorosłej populacji (grypa, HCV, mammografia) 

jednostka 3  1  

5.  
Liczba osób objętych programami profilaktycznymi zdrowotnymi 
skierowanymi do dorosłej populacji 

osoba 3 675  3 818  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

 

 

 
74 Zmiana określona na podstawie danych z 2009 r. (2). 
75 Zmiana określona na podstawie danych z 2009 r. (17). 
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Tabela 30. Priorytet B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend ocze-
kiwany do 

2020 
2018 

Zmiana 
2008-2018 

1.  
Liczba organizacji pozarządowych realizujących specjalistyczne 
zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej 

jednostka 20  
21 

 

2.  Liczba programów wsparcia osób niepełnosprawnych jednostka 3  2 
 

3.  Liczba wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne osoba 3 445  2 529  

4.  Liczba placówek wsparcia osób niepełnosprawnych jednostka 6  14 
 

5.  Liczba projektów i kampanii z zakresu integracji społecznej jednostka 5  0  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
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3.3. Rozwój gospodarczy 

Cel strategiczny C. Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji więk-

sza liczba jakościowo lepszych miejsc pracy 

Cel strategiczny C obejmuje cztery priorytety (wymienione poniżej wraz z kierunkami działań). 

Cel ten jest monitorowany poprzez wskaźniki ogólne, bez przypisania ich do priorytetów (omó-

wione poniżej). 

C.1. Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Rozwój systemu usług wsparcia MSP; 

✓ Stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności wiodących i 

najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki Miasta; 

✓ Rozwój lokalnych instytucji finansowych; 

✓ Promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w szczególności wśród mło-

dzieży.  

C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Wsparcie innowacyjności; 

✓ Tworzenie warunków do większego zaangażowania uczelni wyższych w procesy innowa-

cyjne w gospodarce; 

✓ Usprawnienie administracji publicznej poprzez informatyzację; 

✓ System finansowania innowacji.  

C.3. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Kompleksowe przygotowanie i oferowanie na korzystnych dla inwestorów warunkach te-

renów inwestycyjnych; 

✓ Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz instytucjami rynku pracy w kierunku 

dostosowania działalności edukacyjnej pod kątem potrzeb inwestorów; 

✓ Rozwój Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku; 

✓ Pozyskiwanie inwestorów na podstawie szerokiej, wspólnej oferty kształtowanej na bazie 

aglomeracji białostockiej oraz zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów w ramach 

Biura Obsługi Inwestora; 

✓ Rozwój SIP/GIS (System Informacji Przestrzennej).  
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C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok lide-

rem współpracy wschodniej 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Rozwój współpracy partnerskiej z Miastami ze Wschodu; 

✓ Rozwój współpracy gospodarczej, naukowo–technologicznej oraz kapitałowej w układzie 

Wschód – Zachód; 

✓ Wsparcie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki wschodnie.  

Mając na uwadze wartości piętnastu wskaźników monitorujących cel strategiczny  

(zob. Tabela 31 i Tabela 32) należy zwrócić uwagę na następujące zmiany, jakie zaszły  

w 2018 roku: 

✓ ilość środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca wzrosła o 32,3% w stosunku do roku poprzedniego, kształtując się na 

poziomie 818,29 zł; 

✓ wysokość nakładów inwestycyjnych na jednego mieszkańca kształtowała się na poziomie 

1 807,07 zł, co plasuje wynik na pierwszym miejscu w analizowanym okresie 2008-2018 

(Wykres 24); 

Wykres 24. Wysokość nakładów inwestycyjnych [w mln zł] oraz udział wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta w wy-
datkach ogółem [%] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Finansów Miasta. 

✓ odnotowano wzrost r/r produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących na jednego 

zatrudnionego o 6,7%, co oznacza kontynuację trendu wzrostowego zapoczątkowanego 

w 2014 r.; 

✓ na terenie Białegostoku zarejestrowanych było 35 926 podmiotów gospodarczych.  

W porównaniu ze stanem na koniec 2008 r. liczba podmiotów gospodarczych wzrosła  

o 20,4% (Wykres 25); 

✓ sukcesywnie wzrastało średnie miesięczne wynagrodzenie brutto. W 2018 r. wyniosło 

4 396,32 zł i było o 5,6% wyższe niż rok wcześniej. 
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Wykres 25. Liczba podmiotów gospodarczych według rejestru REGON [ogółem] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Tabela 31. Cel strategiczny C. Rozwój gospodarczy – wskaźniki ogólne  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jed-

nostka 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Wysokość nakładów inwestycyj-
nych* 

zł 171 727 772 265 259 327 345 374 575 256 842 848 257 657 650 244 453 805 242 725 686 122 584 376 106 853 145 329 531 973 537 529 944 DFN 

2.  
Wysokość nakładów inwestycyj-
nych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca* 

zł/miesz-
kańca 

583,8 900,15 1 169,98 872,73 873,65 827,87 821,52 414,16 360,23 1 108,46 1 807,07 DFN 

3.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach bieżących 

mln zł76 3 611,4 3 799,5 3 572,6 3 294,5 3 245,1 3 065,0 2 756,2 2 657,5 2 869,9 3 327,0 3 465,5 GUS 

4.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach stałych (rok poprzedni = 
100) 

% 113,1 102,3 97,1 95,7 100,1 98,6 95,0 96,3 108,7 115,7 101,8 GUS 

5.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach bieżących na jednego za-
trudnionego 

zł 230 968 263 834 261 306 258 172 267 948 266 544 242 156 243 878 250 447 278 455 296 983 GUS 

6.  
Liczba podmiotów gospodarczych 
wg rejestru REGON ogółem 

jed-
nostka 

29 827 30 059 31 264 31 339 32 410 33 085 33 735 34 407 34 844 35 409 35 926 GUS 

7.  Nakłady na działalność B+R** mln zł 74,7 66,3 103,9 139,5 139,0 204,7 233,4 300,7 177,6 261,5 332,9 BDL 

8.  
Pracujący77 w działalności B+R 
(ogółem)** 

EPC*** 1 567 1 555 1 534 1764 1 700 1 686 1 649 1 827 1 749 1 944 2 123 BDL 

9.  
Nakłady na działalność innowa-
cyjną w przemyśle (przedsiębior-
stwach przemysłowych)** 

tys. zł 445 458 290 955 BD 311 232 494 986 300 497 248 730 349 242 412 110 335 347 237 603 BDL 

10.  
Średnie miesięczne wynagrodzenie 
brutto 

zł 2 994,05 3 144,60 3 241,41 3 360,36 3 493,98 3 627,02 3 706,73 3 844,68 3 967,71 4 164,56 4 396,32 GUS 

11.  
Udział wydatków inwestycyjnych 
budżetu Miasta w wydatkach ogó-
łem 

% 17,99 22,52 24,49 17,48 16,98 16,97 16,14 8,64 7,02 17,39 24,65 DFN 

12.  
Środki z budżetu UE przeznaczone 
na inwestycje 

zł/ miesz-
kańca 

3,17 353,94 552,12 342,57 447,73 434,14 388,14 22,14 23,94 618,52 818,29 DFN 

13.  Jakość życia w Mieście 
badania 
miesz-

kańców 
      

Poprawiła się 
– 71,5%; 

Pozostała bez 
zmian – 
22,0%; 

   

Poprawiła się –
60,7%; 

Pozostała bez 
zmian – 24,0%; 

BW 

 
76 Zmiana jednostki z tys. zł na mln zł. 
77 Zmiana nazwy wskaźnika od 2016 r. z „zatrudnieni” na „pracujący” wynika z nowej wersji podręcznika Frascati 2015. 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Jed-

nostka 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

Uległa pogor-
szeniu – 2,6%; 

 Trudno po-
wiedzieć – 

3,9% 

Uległa pogor-
szeniu – 10,8 

%; 
 Trudno po-
wiedzieć – 

4,5% 

14.  
Innowacyjność i konkurencyjność 
przedsiębiorstw 

badania 
przedsię-
biorców 

      

Poprawiła się 
– 92,0% 

Pozostała bez 
zmian – 8,0% 

   

Znacząca po-
prawa 30,5%, 
Nieznaczna 

poprawa 45%, 
Bez zmian 23% 
Nieznacznemu 

pogorszeniu 
1,5% 

BW 

15.  
Powierzchnia terenów inwestycyj-
nych w Mieście z dostępną infra-
strukturą78 

ha        1 700   BD DU 

*Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Białystok. 

**Województwo podlaskie. Dotyczy podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

***Ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS, danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

 

 

 

 

 

 
78 Zmieniono nazwę wskaźnika z "liczba terenów..." na "powierzchnia terenów...". Wartość przybliżona, co wynika z niedoprecyzowania definicji dostępności do infrastruktury i subiektywnego przyporządkowywania 
terenów inwestycyjnych jako spełniających dane kryterium oraz w większości prywatnej własności terenów. 
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Tabela 32. Cel strategiczny C. Rozwój gospodarczy – oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2018  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jed-

nostka 
2008 

Oczekiwana ten-

dencja zmian do 

2020 roku 

2018 
Zmiana 

2008-2018 

1.  
Wysokość nakładów inwestycyj-
nych 

zł 171 727 772  537 529 944  

2.  
Wysokość nakładów inwestycyj-
nych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 

zł/miesz-
kańca 

583,8  1 807,07  

3.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach bieżących 

mln zł 3 611,4  3 465,5  

4.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach stałych (rok poprzedni = 
100) 

% 113,1  101,8  

5.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach bieżących na jednego za-
trudnionego 

zł 230 968  296 983  

6.  
Liczba podmiotów gospodarczych 
wg rejestru REGON ogółem 

jed-
nostka 

29 827  35 926  

7.  Nakłady na działalność B+R mln zł 74,7  332,9  

8.  
Pracujący w działalności B+R (ogó-
łem) 

EPC 1 567  2 123  

9.  
Nakłady na działalność innowa-
cyjną w przemyśle (przedsiębior-
stwach przemysłowych) 

tys. zł 445 458  237 603  

10.  
Średnie miesięczne wynagrodzenie 
brutto 

zł 2 994,05  4 396,32  

11.  
Udział wydatków inwestycyjnych 
budżetu Miasta w wydatkach ogó-
łem 

% 17,99  24,65  

12.  
Środki z budżetu UE przeznaczone 
na inwestycje 

zł/ 
miesz-
kańca 

3,17  818,29  

13.  Jakość życia w Mieście 
badania 
miesz-

kańców 
BD  

Poprawiła się – 60,7%; 
Pozostała bez zmian – 24,0%; 
Uległa pogorszeniu – 10,8 %; 

Trudno powiedzieć – 4,5% 


79 

14.  
Innowacyjność i konkurencyjność 
przedsiębiorstw 

badania 
przedsię-
biorców 

BD  

Znacząca poprawa – 30,5%, 
Nieznaczna poprawa – 45%, 

Bez zmian – 23% 
Nieznacznemu pogorszeniu – 

1,5% 


80 

15.  
Powierzchnia terenów inwestycyj-
nych w Mieście z dostępną infra-
strukturą 

ha BD  BD - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS, danych uzyskanych z 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

 

 

 

 

 

 
79 Zmiana określona na podstawie danych z 2014 r. (Poprawiła się – 71,5%; Pozostała bez zmian – 22,0%; Uległa po-gorszeniu – 2,6%; Trudno 
powiedzieć – 3,9%). 
80 Zmiana określona na podstawie danych z 2014 r. (Poprawiła się – 92,0% Pozostała bez zmian – 8,0%). 
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3.4. Kultura, sport i turystyka 

Cel strategiczny D. Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i 

rekreacyjnej  

Cel strategiczny D obejmuje sześć priorytetów wymienionych poniżej wraz z kierunkami dzia-

łań. Cel ten jest monitorowany poprzez wskaźniki ogólne oraz wskaźniki uzupełniające, bez 

przypisania ich do priorytetów (omówione poniżej). 

D.1. Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Stwarzanie warunków do aktywizacji społeczności Miasta w sferze kultury i wzrostu jej 

uczestnictwa w kulturze; 

✓ Wspieranie środowisk twórczych i promocja dokonań lokalnych twórców; 

✓ Wykorzystanie potencjału szkolnictwa artystycznego i środowiska akademickiego do roz-

woju funkcji kulturalnych Miasta; 

✓ Konsolidacja środowisk twórczych oraz inspirowanie powstania struktur sieciowych i kla-

strowych w sferze kultury; 

✓ Budowa i adaptacja nowych obiektów na cele kultury, poprawa stanu istniejącej infra-

struktury oraz powiększenie zbiorów i powierzchni wystawienniczej; 

✓ Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego; 

✓ Edukacja kulturalna mieszkańców; 

✓ Rozwój infrastruktury dla imprez masowych.  

D.2. Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzyna-

rodowym 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Wspólne kreowanie nowych projektów artystycznych i imprez kulturalnych o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym przez środowiska kulturalne Miasta; 

✓ Umacnianie marki i promocja wiodących środowisk twórczych i imprez kulturalnych 

w Mieście; 

✓ Promocja młodych środowisk twórczych i wykorzystanie ich potencjału w tworzeniu pre-

stiżowych przedsięwzięć kulturalnych; 

✓ Budowa i umacnianie marki Białegostoku jako wielokulturowego Miasta kresów Unii Eu-

ropejskiej w oparciu o prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne; 

✓ Wykorzystanie projektów zewnętrznych do wykreowania imprezy kulturalnej o znaczeniu 

międzynarodowym. 
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D.3. Tworzenie regionalnego centrum turystycznego 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Wsparcie rozwoju kluczowych kierunków turystyki w Mieście: kulturowej, przyrodniczej, 

kongresowej, sportowej i leczniczej; 

✓ Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych otoczenia dla rozwoju funkcji Mia-

sta, jako zaplecza turystycznego regionu; 

✓ Rozwój infrastruktury turystycznej; 

✓ Poprawa estetyki Miasta i dostosowanie jego przestrzeni do potrzeb turystyki; 

✓ Promocja Miasta przez mieszkańców i wśród jego mieszkańców oraz poprzez gości je  

odwiedzających; 

✓ Konsolidacja środowisk związanych z turystyką poprzez współpracę władz Miasta z przed-

siębiorstwami i środowiskami akademickimi; 

✓ Poprawa jakości usług turystycznych, w tym opracowanie koszyka markowych produktów 

turystycznych.  

D.4. Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Stwarzanie warunków dla rozwoju przemysłów kultury w Mieście; 

✓ Inspirowanie działań na rzecz utworzenia lokalnej organizacji turystycznej; 

✓ Konsolidacja przedsięwzięć turystycznych i kulturalnych w Mieście; 

✓ Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe i promocyjne (dobre praktyki) dla przedsiębiorstw 

turystycznych i organizacji z zakresu kultury; 

✓ Promocja i rozwój produktów regionalnych oraz proekologicznych form turystyki.  

D.5. Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

osiedli mieszkaniowych; 

✓ Rozwój funkcji wypoczynkowej Miasta; 

✓ Promocja zdrowych stylów życia; 

✓ Rozwój infrastruktury oraz imprez rekreacyjnych dla turystyki rowerowej oraz innych 

form aktywnego spędzania czasu wolnego.  

D.6. Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Kreacja wizerunku sportowego Miasta; 

✓ Promocja i rozwój sportu wyczynowego, sportu masowego oraz aktywności sportowej 

osób niepełnosprawnych; 
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✓ Wykreowanie imprezy sportowej o prestiżowym znaczeniu w kraju; 

✓ Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w Mieście, w tym bazy sportowej 

szkół; 

✓ Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry sportowej; 

✓ Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz bazy sportowej szkół. 

Monitoring celu, obejmujący łącznie 43 (29 wskaźników ogólnych – zob. Tabela 33 i Tabela 35 

oraz 14 wskaźników dodatkowych – zob. Tabela 34 i Tabela 36) pozwala zwrócić uwagę na 

następujące trendy: 

✓ organizacja imprez sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w 2018 r. zwiększyła 

się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5,1%; 

✓ w 2018 r. można było zaobserwować niewielki wzrost r/r liczby turystów krajowych  

(o 0,8%) oraz spadek liczby turystów zagranicznych (o 9,1% r/r) korzystających z noclegów 

w Mieście (Wykres 26); 

Wykres 26. Struktura turystów odwiedzających Miasto Białystok [w tys.] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

✓ liczba miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców w roku 2018 wynosiła 9 – wzrosła  

o 1 w porównaniu z rokiem ubiegłym; 

✓ od pięciu lat liczba szlaków i tras turystycznych w Mieście kształtuje się na niezmiennym 

poziomie 10-ciu jednostek; 

✓ w 2018 r. wysokość dotacji na rzecz podmiotów realizujących zadania w sferze kultury 

osiągnęła wartość wyższą od odnotowanej w roku poprzednim o 11,9%, osiągając tym 

samym najwyższą wartość w całym analizowanym okresie; 

✓ w 2018 r. wzrosła liczba osób zwiedzających muzea (o 10,7% r/r), była ponad 2-krotnie 

wyższa niż w 2008 r.; 

✓ w roku 2018 liczba stowarzyszeń o charakterze kulturalno-oświatowym wynosiła 194,  

co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,5%; 
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✓ liczba festiwali i imprez zorganizowanych w Mieście w 2018 r. zmalała o 20,2% względem 

roku poprzedniego, jednakże nadal prezentuje poziom wyższy niż w 2008 roku  

(prawie 3-krotnie); 

✓ w 2018 r. na 1000 mieszkańców przypadało 3 845 wolumenów księgozbioru bibliotek,  

a przeciętny czytelnik wypożyczył 19 pozycji książkowych; 

✓ w 2018 r. wydatki na rewitalizację i ochronę zabytków zmalały o 32,5% względem  

poprzedniego roku (Wykres 27); 

✓ w roku 2018 wartość środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł pozyskanych  

na cele kulturalne wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 31,9% i wyniosła  

1 778,3 tys. zł; 

✓ w analizowanym okresie liczba przyszkolnych obiektów wzrosła o 1 uzyskując poziom 127; 

✓ w Mieście prowadzone były działania zachęcające do prowadzenia zdrowego trybu życia. 

W analizowanym okresie systematycznie wzrasta liczba zorganizowanych na terenie Mia-

sta imprez rekreacyjnych oraz liczba imprez sportowych adresowanych do dzieci i mło-

dzieży, odpowiednio: 2,5-krotnie i ponad 3,5-krotnie; 

✓ w roku 2018 w zawodach o randze międzynarodowej uczestniczyło 46 reprezentantów 

Białegostoku, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2008. 

Wykres 27. Wydatki na rewitalizację i ochronę zabytków [mln zł] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego, Departament Finansów Miasta i Zarząd Mienia Komunalnego.
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Tabela 33. Cel strategiczny D. Kultura, sport i turystyka – wskaźniki ogólne 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  Liczba czytelników 

osoby/1000 

mieszkań-

ców 

148 153 153 145 145 139 137 137 139 146 148 BDL 

2.  Wypożyczenia księgozbioru 
wolumen/ 

czytelnika 
16 16 16 18 18 19 19 19 19 18 19 BDL 

3.  Liczba widzów ogółem w kinach osoby 467 396 655 628 662 774 716 924 669 668 602 051 648 749 711 168 831 688 867 890 891 868 BDL 

4.  Liczba zwiedzających muzea osoby 50 449 33 714 45 741 66 082 54 469 62 113 64 377 99 107 123 058 106 112 117 433 BDL 

5.  Liczba stowarzyszeń o charakterze kulturalno-oświatowym jednostka 14581 15582 16483 17284 18685 18586 19187 20188 19089 19590 19491 ORN 

6.  Liczba muzeów jednostka 7 4 6 5 5 6 6 6 6 692 693 BDL 

7.  Liczba galerii i salonów sztuki jednostka 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 BDL 

8.  Liczba domów kultury i klubów osiedlowych94 jednostka 19 16 BD 15 17 17 17 18 18 18 17 BDL 

9.  Księgozbiór bibliotek 

wolu-

men/1000 

mieszkań-

ców 

3 173 3 262 3 369 3 463 3 476 3 559 3 621 3 706 3 663 3 756 3 845 BDL 

 
81 W tym: 106 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
82 W tym: 116 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
83 W tym: 125 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
84 W tym: 133 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
85 W tym: 147 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
86 W tym: 150 z osobowością prawną, 28 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
87 W tym: 154 z osobowością prawną, 30 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
88 W tym: 165 z osobowością prawną, 29 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
89 W tym: 155 z osobowością prawną, 28 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
90 W tym: 159 z osobowością prawną, 28 oddziałów bez osobowości prawnej i 8 zwykłych. 
91 W tym: 161 z osobowością prawną, 27 oddziałów bez osobowości prawnej i 6 zwykłych. 
92 W Mieście funkcjonuje 6 muzeów, z czego 3 muzea to oddziały. 
93 W Mieście funkcjonuje 6 muzeów i 2 oddziały. 
94 Statystyki sporządzane są co dwa lata. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

10.  Liczba wystaw i ekspozycji w muzeach i galeriach sztuki95 jednostka 78 66 73 104 92 83 85 91 93 83 67 KPS-I 

11.  Imprezy oświatowe w muzeach i galeriach sztuki jednostka 320 293 664 795 465 805 982 1 413 1 728 1 829 1 902 BDL/KPS-I 

12.  Imprezy i festiwale kulturalne zorganizowane w Mieście jednostka 45 209 107 140 138 226 189 198 203 163 130 KPS-I 

13.  Liczba turystów krajowych korzystających z noclegów w Mieście osoby 133 510 131 167 131 453 140 505 135 038 149 291 145 630 148 194 148 420 152 748 153 988 BDL 

14.  
Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w Mie-

ście 
osoby 27 852 30 356 32 596 46 224 78 485 98 245 101 618 99 294 93 080 86 064 78 248 BDL 

15.  Liczba miejsc noclegowych 

jed-

nostka/100

0 mieszkań-

ców 

5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8,5 BDL 

16.  Liczba hoteli jednostka 8 8 9 9 10 12 13 13 14 15 16 BDL 

17.  Liczba hoteli96 jednostka 8 9 9 9 11 13 13 14 16 16 17 

Urząd Marszał-

kowski Wojewódz-

twa Podlaskiego 

18.  
Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania o standardzie poni-

żej standardu hotelowego97 
jednostka 12 13 13 14 15 15 14 13 12 10 13 BDL 

19.  
Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych i 

hotelowych w stosunku do liczby podmiotów GN ogółem 
% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 BDL 

20.  
Liczba podmiotów działających w ramach przemysłów kultury w 

stosunku do liczby podmiotów GN ogółem 
% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 BDL 

21.  Liczba klubów sportowych jednostka 91 BD 89 BD 92 BD 106 BD 110 BD 123 BDL 

22.  Liczba osób ćwiczących w klubach sportowych98 osoby 7 283 BD 8 937 BD 9 445 BD 8 439 BD 9 695 BD 11 374 BDL 

23.  
Liczba klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligo-

wych najwyższego szczebla 
jednostka 4 4 3 3 3 2 4 2 5 7 7 KPS-III 

 
95 Od 2012 r. brak danych w tej kategorii w BDL. Podane dane pochodzą z Biura Kultury UM w Białymstoku (od 2015 r. – Referatu Kultury) i stanowią sumę wystaw ze sprawozdań rocznych miejskich instytucji kultury 
oraz corocznego kalendarza imprez. 
96 Wskaźnik dodany do Raportu za rok 2017 w ramach zaleceń pokontrolnych. 
97 Stan na dzień 31 VII. 
98 Statystyki sporządzane są co dwa lata. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

24.  Liczba stadionów99 jednostka 2 2 2 2 2 2 2 BD BD BD 5 BDL 

25.  Liczba boisk100 jednostka 4 5 6 6 4 4 8 BD BD BD 25101 BDL 

26.  Liczba hal sportowych102 jednostka 4 4 4 4 5 5 6 BD BD BD 5 BDL 

27.  Liczba pływalni103 jednostka 4 4 4 4 3 3 3 BD BD BD 6 BDL 

28.  Inne obiekty sportowe104 jednostka 9 10 10 10 9 9 10 BD BD BD 36105 BDL 

29.  Liczba trenerów prowadzących zajęcia sportowe106 osoby 166 BD 199 BD 214 BD 227 BD 329 BD 374 BDL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 
99 Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
100 Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
101 Boiska duże – 9, boiska małe – 16. 
102 Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
103 Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
104 Obejmuje m.in.: korty tenisowe, tory sportowe, lodowiska sztuczne mrożone, strzelnice, aquaparki, skateparki. Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
105 Sale gimnastyczne – 3, sale pomocnicze – 9, korty – 2, tory – 3, lodowisko – 1, strzelnice – 1, trasa narciarska – 1, inne obiekty – 19. 
106 Statystyki sporządzane są co 2 lata. 
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Tabela 34. Dodatkowe wskaźniki monitorowania w obszarze kultury, sportu i turystyki 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  
Wysokość dotacji udzielonych przez Miasto na rzecz podmio-

tów realizujących zadania w sferze kultury 
zł 1 115 000 1 581 000 2 179 000 1 981 000 1 980 000 1 518 300 2 300 000 2 153 400 2 459 136 2 729 695 3 053 683 KPS-I 

2.  Wydatki na rewitalizację i ochronę zabytków zł 1 242 122 3 983 894 8 797 369 9 665 759 3 243 056 3 845 814 3 706 326 4 606 302 6 340 893 2 867 865 1 933 285 
DFN/ 

ZMK 

3.  
Wielkość środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł po-

zyskanych na cele kulturalne 
zł 717 091 519 772 898 019 706 796 983 687 850 682 1 474 287 742 651 1 170 902 1 347 966 1 778 337 KPS-I 

4.  
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w ramach part-

nerstwa107 
jednostka - - - - - - 1 0 0 0 0 KPS-I 

5.  Liczba szlaków i tras turystycznych w Mieście jednostka 1 4 5 9 9 9 10 10 10 10 10 KPS-II 

6.  
Liczba inicjatyw na rzecz tworzenia markowych produktów tu-

rystycznych 
jednostka 1 1 - 1 - 1 1 0 0 0 0 KPS-II 

7.  Liczba markowych produktów turystycznych jednostka 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 KPS-II 

8.  
Wysokość wsparcia inicjatyw podmiotów prywatnych i społecz-

nych z zakresu turystyki ze strony Miasta108 
zł 72 800 90 300 94 000 82 900 48 960 74 950 77 000 80 000 91 543 144 907 274 319,5 KPS-II 

9.  Liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych jednostka 34 59 52 68 70 76 83 86 87 89 94 KPS-III 

10.  Funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej109 jednostka 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 KPS-II 

11.  

Liczba medali zdobytych przez sportowców trenujących w Mie-

ście w oficjalnych zawodach: Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa 

Europy, Mistrzostwa Świata 

jednostka 495 515 507 508 470 493 508 521 527 535 541 KPS-III 

12.  Sportowcy uczestniczący w imprezach międzynarodowych osoby 19 26 22 25 27 30 38 39 43 42 46 KPS-III 

13.  Liczba przyszkolnych obiektów sportowych jednostka 86 86 86 86 86 86 86 102110 111 126 127 EDU 

14.  Liczba imprez sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży jednostka 39 46 50 79 92 121 124 126 131 138 145 KPS-III 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 
107 Partnerstwo rozumiane jest jako partnerstwo publiczno-prywatne. 
108 Dotyczy głównie prowadzenia informacji turystycznej na dworcu PKP oraz pojedynczych działań mających na celu rozwój turystyki w Białymstoku. 
109 Dane za lata 2015-2017 zostały zaktualizowane w wyniku wystąpienia pokontrolnego. 
110 Zmiana opisu wskaźnika od 2015 r. Wskaźnik zawiera dane dotyczące również obiektów nowo powstałych w miejsce dotychczasowych, co nie było uwzględniane w danych za lata poprzednie. Pod uwagę zostały 
wzięte także małe obiekty typu: siłownie, bieżnie sportowe. 
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Tabela 35. Cel strategiczny D. Kultura, sport i turystyka – oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2018  

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend 

oczekiwany 
do 2020 

2018 
Zmiana  

2008-2018 

1.  Liczba czytelników 
osoby/1000 

mieszkańców 
148  148 - 

2.  Wypożyczenia księgozbioru 
wolumen/czytel-

nika 
15,8  19  

3.  Liczba widzów ogółem w kinach osoby 467 396  891 868  

4.  Liczba zwiedzających muzea osoby 50 4449  117 433  

5.  
Liczba towarzystw i stowarzyszeń o charakterze 
kulturalno-oświatowym, związków twórczych i 
chórów 

jednostka 85  194  

6.  Liczba muzeów jednostka 7  6  

7.  Liczba galerii i salonów sztuki jednostka 4  4 - 

8.  Liczba domów kultury i klubów osiedlowych jednostka 19  17  

9.  Księgozbiór bibliotek 
wolumen/1000 
mieszkańców 

3 183,1  3 845  

10.  
Liczba wystaw i ekspozycji w muzeach i galeriach 
sztuki 

jednostka 92  67  

11.  Imprezy oświatowe w muzeach i galeriach sztuki jednostka 320  1902  

12.  
Imprezy i festiwale kulturalne zorganizowane w 
Mieście 

jednostka 45  130  

13.  
Liczba turystów krajowych korzystających z noc-
legów w Mieście 

osoby 93 983  153 988  

14.  
Liczba turystów zagranicznych korzystających z 
noclegów w mieście 

osoby 21 484  78 248  

15.  Liczba miejsc noclegowych 
jednostka/1000 

mieszkańców 
5  8,5  

16.  Liczba hoteli jednostka 8  17  

17.  
Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania o 
standardzie poniżej standardu hotelowego 

jednostka 12  13  

18.  
Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług 
turystycznych i hotelowych w stosunku do liczby 
podmiotów GN ogółem 

% 2  2 - 

19.  
Liczba podmiotów działających w ramach 
przemysłów kultury w stosunku do liczby 
podmiotów GN ogółem 

% 2  2 - 

20.  Liczba klubów sportowych jednostka 91  123  

21.  Liczba osób ćwiczących w klubach sportowych osoby 7 283  11 374  

22.  
Liczba klubów sportowych uczestniczących w 
rozgrywkach ligowych wyższego szczebla 

jednostka 3  7  

23.  Liczba stadionów jednostka 2  5  

24.  Liczba boisk jednostka  4  25  

25.  Liczba hal sportowych jednostka 3  5  

26.  Liczba pływalni jednostka 4  6  

27.  Inne obiekty sportowe jednostka 9  36  

28.  Liczba trenerów prowadzących zajęcia sportowe jednostka 166  374  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
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Tabela 36. Cel strategiczny D. Dodatkowe wskaźniki monitorowania w obszarze kultury, sportu i turystyki – oczekiwane 
trendy i zmiany wartości 2008-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend ocze-
kiwany do 

2020 
2018 

Zmiana 
2008-2018 

1.  
Wysokość dotacji udzielonych przez Miasto na rzecz pod-
miotów realizujących zadania w sferze kultury 

zł 1 115 000  3 053 683  

2.  Wydatki na rewitalizację i ochronę zabytków zł 1 242 122  1 933 285  

3.  
Wielkość środków z funduszy strukturalnych i innych źró-
deł pozyskanych na cele kulturalne 

zł 717 091  1 778 337  

4.  
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w ramach 
partnerstwa 

jednostka -  0 - 

5.  Liczba szlaków i tras turystycznych w Mieście jednostka 1  10  

6.  
Liczba inicjatyw na rzecz tworzenia markowych produk-
tów turystycznych 

jednostka 1  0  

7.  Liczba markowych produktów turystycznych jednostka 1  4  

8.  
Wysokość wsparcia inicjatyw podmiotów prywatnych i 
społecznych z zakresu turystyki ze strony Miasta 

zł 72 800  274 319,5  

9.  Liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych jednostka 34  94  

10.  Funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jednostka 1  3  

11.  
Liczba medali zdobytych przez sportowców trenujących w 
Mieście w oficjalnych zawodach: Mistrzostwa Polski, Mi-
strzostwa Europy, Mistrzostwa Świata 

jednostka 495  541  

12.  
Sportowcy uczestniczący w imprezach międzynarodo-
wych 

osoby 19  46  

13.  Liczba przyszkolnych obiektów sportowych jednostka 86  127  

14.  
Liczba imprez sportowych skierowanych do dzieci i mło-
dzieży 

jednostka 39  145  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
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3.5. Metropolia 

Cel strategiczny E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem111 

Cel strategiczny E obejmuje pięć priorytetów wymienionych poniżej wraz z kierunkami działań. 

Cel ten jest monitorowany poprzez wskaźniki ogólne (omówione poniżej). 

E.1. Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Instytucjonalizacja współpracy samorządów Białostockiego Obszaru Metropolitalnego; 

✓ Opracowywanie dokumentów planistycznych dla obszaru metropolii; 

✓ Tworzenie metropolitalnych baz danych: o terenach inwestycyjnych, możliwościach koo-

peracji itp.; 

✓ Współpraca władz samorządowych i innych podmiotów w zakresie promocji obszaru me-

tropolitalnego, jego walorów, firm, produktów, imprez itd. 

E.2. Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych z obszaru metropolitalnego 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Wsparcie kształtowania układów komunikacyjnych, sprzyjających rozwojowi społecz-

nemu i gospodarczemu obszaru metropolitalnego; 

✓ Wspieranie działań na rzecz rozwoju sieci informatycznych (w tym Internetu szerokopa-

smowego) oraz integracja sieci w gminach z systemem sieci miejskiej; 

✓ Tworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.  

E.3. Wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze metropolitalnym 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Utworzenie instytucji integrujących rozwój kultury i turystyki w obszarze metropolital-

nym; 

✓ Budowa zainteresowania korzystaniem z usług społecznych Białegostoku przez mieszkań-

ców obszaru metropolitalnego; 

✓ Wspieranie integracji społecznej i rozwoju tożsamości lokalnej; 

✓ Metropolitalna koordynacja działań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pu-

blicznego.  

 
111 W poniższym rozdziale analizie poddany został Białostocki Obszar Metropolitalny (BOM). W kolejnym rozdziale pojawiają się działania 
realizowane przez Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF). Należy zaznaczyć, że obszary te nie są jednoznaczne. BOM wskazany w Strategii 
zajmuje obszar trzech powiatów (m. Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski), podczas gdy BOF, który został powołany dopiero w 2013 
r., w celu wdrożenia instrumentu ZIT, zajmuje obszar mniejszy (gminy: m. Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juch-
nowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów). 
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E.4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Wsparcie kooperacji firm oraz integracja systemów innowacji w obszarze metropolital-

nym; 

✓ Wspólne podejmowanie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku regionu 

wśród inwestorów oraz jego popularyzacji, a także tworzenia dobrego klimatu dla inwe-

stycji; 

✓ Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymalnych stref lokalizacji (terenów inwestycyjnych) 

w skali metropolii białostockiej. 

E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnie-

niem Białegostoku 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

✓ Przełamywanie peryferyjności Białegostoku poprzez rozwój powiązań transportowych; 

✓ Działania na rzecz poszukiwania strategicznych inwestorów; 

✓ Rozwój powiązań informacyjno-promocyjnych z metropoliami kraju i Europy.  

Do monitorowania celu wykorzystywanych jest 28 wskaźników (zob. Tabela 37 i Tabela 38). 

Analiza zmian wartości tych wskaźników pozwala zaobserwować następujące trendy w Biało-

stockim Obszarze Metropolitalnym: 

✓ w 2018 r. liczba ludności BOM wzrosła nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego 

(0,12%), kontynuując tym samym trend wzrostowy zapoczątkowany w 2008 r., przeła-

many niewielkim spadkiem liczby ludności w 2014 r. (Wykres 28); 

Wykres 28. Przyrost naturalny i migracje ludności na pobyt stały w Białostockim Obszarze Metropolitalnym [w ‰] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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✓ od 2008 r. obserwowany jest ciągły wzrost liczby podmiotów gospodarczych wg rejestru 

REGON. W całym analizowanym okresie nastąpił wzrost liczby podmiotów o 25,9%,  

a w stosunku do ubiegłego roku wyniósł 2,1% (Wykres 29); 

Wykres 29. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w Białostockim Obszarze Metropolitalnym [ogółem 
i na 1000 ludności] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

✓ systematycznie wzrastało średnie miesięczne wynagrodzenie brutto. W stosunku do roku 

2008 wzrost wyniósł 48,2% i 6,1% r/r; 

✓ od 2014 roku stopę bezrobocia rejestrowanego charakteryzuje tendencja spadkowa.  

W 2018 roku osiągnęła ona wartość 7,5%, co oznacza spadek r/r o 0,8 p.p.; 

✓ niezmiennie od 2008 r. obszary prawnie chronione stanowiły 30% powierzchni BOM; 

✓ emisja zanieczyszczeń utrzymywała się na tym samym poziomie co w roku poprzednim  

i wynosiła 0,02 t/km², zaś poziom zanieczyszczeń gazowych spadł o 3,2% w stosunku  

do roku 2017; 

✓ w latach 2008-2018 w BOM przybyło 44 km sieci ciepłowniczej oraz 443 sztuk  

węzłów (Wykres 30); 

✓ zaobserwowano spadek turystów krajowych korzystających z noclegów w BOM o 5,7% 

r/r. oraz spadek turystów zagranicznych o 12% r/r (Wykres 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 452 43 193 45 264 45 597 47 368 48 543 49 737 50 725 51 362 52 336 53 433

84 86 89 89
93 95 97 99 100 102 104

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 0 zł

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

60 000 zł

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

liczba podmiotów gospodarczych wg rejestru REGON ogółem

liczba podmiotów gospodarczych wg rejestru REGON na 1000 mieszkańców



75 | S t r o n a  
 

 

Wykres 30. Długość sieci rozdzielczych w Białostockim Obszarze Metropolitalnym [km/100 km2] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Wykres 31. Struktura turystów odwiedzających Białostocki Obszar Metropolitalny [w tys.] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Tabela 37. Cel strategiczny E. Metropolia – wskaźniki ogólne  

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

1.  Powierzchnia km² 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 BDL 

2.  Liczba ludności osoby 504 036 504 845 509 016 509 677 510 437 510 785 510749 510 873 511 546 512 478 513 070 BDL 

3.  Gęstość zaludnienia osoby/km² 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100 100 BDL 

4.  Przyrost naturalny 
osoby/1000 

mieszkańców 
0,8 0,8 0,88 0,51 0,3 -0,18 0,22 -0,2 0,41 1,1 0,5 BDL 

5.  Saldo migracji 
osoby/1000 

mieszkańców 
0,29 0,56 1,03 0,79 0,9 0,38 0,52 0,38112 1,28 1,1 1,0 BDL 

6.  Stopa bezrobocia rejestrowanego % 9,3 13,2 14,1 14,1 15 15,4 13,3 12,0 10,4 8,3 7,5 BDL 

7.  
Liczba podmiotów gospodarczych wg rejestru 
REGON ogółem 

jednostka 42 452 43 193 45 264 45 597 47 368 48 543 49 737 50 725 51 362 52 336 53 433 BDL 

8.  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto zł 2 881,74 3 024,01 3 129,59 3 255,08 3 394,57 3 506,84 3 595,71 3 723,50 3 838,54 4 026,02 4 270,81 BDL 

9.  
Obszary prawnie chronione w stosunku do po-
wierzchni ogółem 

% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 BDL 

10.  Emisja zanieczyszczeń pyłowych t/km² 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 BDL 

11.  Emisja zanieczyszczeń gazowych t/km² 175 168 166 183 156 217 229 229 221 187 181 BDL 

12.  
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneu-
tralizowane w urządzeniach do redukcji 

t/km² 6 5 5 7 5 4 5 6 7 7 5,5 BDL 

13.  
Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneu-
tralizowane w urządzeniach do redukcji 

t/km² 0,12 0,09 0,13 0,14 0,13 0,18 0,11 0,06 0,11 0,3 0,6 BDL 

14.  
Odpady wytworzone poddane odzyskowi jako % 
odpadów wytworzonych ogółem113 

% 72,8 80,4 68,9 86,9 72,3 64,5 19,1 30,6 48,8 24,0 28,9 BDL 

15.  Sieć rozdzielcza wodociągowa km/100 km² 59 61 63 65 67 68 69 71 71 71 72 BDL 

16.  Sieć rozdzielcza kanalizacyjna km/100 km² 20 21 22 24 26 27 27 28 29 29 30 BDL 

17.  Sieć rozdzielcza gazowa km/100 km² 14 15 15 15 20 16 17 17 18 19 19 BDL 

18.  Korzystający z wodociągu % 90,9 91,2 91,1 91,3 91,4 91,5 92,4 92,5 92,6 92,7 92,8 BDL 

19.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 75,7 76,0 75,6 76,2 76,6 77,0 77,7 78,2 78,5 78,7 78,95 BDL 

20.  Korzystający z sieci gazowej % 56,3 57,0 56,4 56,4 57,5 57,9 57,9 57,8 57,9 58,1 57,8 BDL 

 
112 W przypadku migracji zagranicznych dane dotyczą 2014 r. 
113 Zmiana metodologii badania od 2014 r. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło 

21.  Liczba miejsc w żłobkach114 

miejsca/1000 
dzieci w 

wieku od 0 
do 2 lat 

44 49 56 57 68 83 100 116 126 120 

 
157 

BDL 

22.  Liczba miejsc w przedszkolach115 

miejsca/1000 
dzieci w 

wieku od 3 
do 6 lat 

598 633 629 617 617 620 725 663 759 825 869 BDL 

23.  
Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończo-
nym postępowaniu przygotowawczym 

jednostki/10 
tys. miesz-

kańców 
218 216 199 212 216 197 156 155 145 138 166 BDL 

24.  Imprezy oświatowe w muzeach jednostka 813 576 969 1 211 1 303 1220 1380 2 031 2 448 3 090 3 704 BDL 

25.  
Liczba turystów krajowych korzystających z noc-
legów w BOM 

osoby 180 097 170 786 173 435 188 113 195 123 213 707 207 921 218 374 221 716 222 037 209 455 BDL 

26.  
Liczba turystów zagranicznych korzystających z 
noclegów w BOM 

osoby 37 118 36 950 38 515 55 558 96 316 119 197 118 225 114 062 105 376 98 117 86 318 BDL 

27.  Długość sieci ciepłowniczej km 235 239 241 250 255 260 265 269 272 272 279 

MPEC 
(obecnie: 

Enea Ciepło 
Sp.  

z o.o.) 

28.  Liczba węzłów szt. 1 820 1 857 1 887 1 943 1 995 2 054 2 103 2 151 2 181 2 199 2 263 

MPEC  
(obecnie: 

Enea Ciepło 
Sp.  

z o.o.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

.

 
114 Miejsca ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi). 
115 Wskaźnik obejmuje miejsca w przedszkolach i przedszkolach specjalnych. 
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Tabela 38. Cel strategiczny E. Metropolia – oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczeki-

wany do 
2020 

2018 
Zmiana 

2008-2018 

1.  Powierzchnia km² 5 132  5 132 - 

2.  Liczba ludności osoby 504 036  513 070  

3.  Gęstość zaludnienia osoby/km² 98  100  

4.  Przyrost naturalny 
osoby/1000 

mieszkańców 
0,8  0,5  

5.  Saldo migracji 
osoby/1000 

mieszkańców 
0,29  1,0  

6.  Stopa bezrobocia rejestrowanego % 9,3  7,5  

7.  
Liczba podmiotów gospodarczych wg rejestru REGON 
ogółem 

jednostka 42 452  53 433  

8.  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto zł 2 881,74  4 270,81  

9.  
Obszary prawnie chronione w stosunku do po-
wierzchni ogółem 

% 30  30 - 

10.  Emisja zanieczyszczeń pyłowych t/km² 0,06  0,02  

11.  Emisja zanieczyszczeń gazowych t/km² 175  181  

12.  
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizo-
wane w urządzeniach do redukcji 

t/km² 6  5,5  

13.  
Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizo-
wane w urządzeniach do redukcji 

t/km² 0,12  0,6  

14.  
Odpady wytworzone poddane odzyskowi jako % od-
padów wytworzonych ogółem 

% 72,8  28,9  

15.  Sieć rozdzielcza wodociągowa km/100 km² 59  72  

16.  Sieć rozdzielcza kanalizacyjna km/100 km² 20  30  

17.  Sieć rozdzielcza gazowa km/100 km² 14  19  

18.  Korzystający z wodociągu % 90,9  92,8  

19.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 75,7  78,95  

20.  Korzystający z sieci gazowej % 56,3  57,8  

21.  Liczba miejsc w żłobkach 
miejsca/1000 

dzieci w wieku od 
0 do 2 lat 

44  
 

157  

22.  Liczba miejsc w przedszkolach 
miejsca/1000 

dzieci w wieku od 
3 do 6 lat 

598  869  

23.  
Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym 
postępowaniu przygotowawczym 

jednostki/10 tys. 
mieszkańców 

218  166  

24.  Imprezy oświatowe w muzeach jednostka 813  3 704  

25.  
Liczba turystów krajowych korzystających z noclegów 
w BOM 

osoby 180 097  209 455  

26.  
Liczba turystów zagranicznych korzystających z nocle-
gów w BOM 

osoby 37 118  86 318  

27.  Długość sieci ciepłowniczej km 235  279  

28.  Liczba węzłów szt. 1 820  2 263  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2017, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
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4. Podsumowanie działań podejmowanych w 2018 roku w Mieście 

Białystok 

4.1. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport 

Cel strategiczny A. Przestrzeń miasta – zharmonizowane przyjazne środowisko do życia i roz-

woju 

A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględ-

nieniem wartości kulturowych i przyrodniczych 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.1. KSZTAŁTOWANIE JEDNOSTEK I ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH  

O WYSOKICH WALORACH FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WARTO-

ŚCI KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania z zakresu przebudowy i remontów budynków przedstawione w ramach  

kierunku A.1.3. W zakresie omawianego kierunku działania te miały na celu ochronę,  

rehabilitację, wzbogacenie funkcjonalne i estetyczne przestrzeni publicznej wraz z uzupeł-

nieniem struktury wewnętrznej, a także uzupełnienie układu urbanistycznego budynku 

przy utrzymaniu równowagi i spójności zabytkowych oraz współczesnych elementów. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.2. POPRAWA POZIOMU ŁADU PRZESTRZENNEGO, W TYM ZWARTOŚCI 

I DYSCYPLINY ZABUDOWY ORAZ ELIMINACJA KONFLIKTÓW FUNKCJONALNYCH W DRODZE 

PLANOWEGO STEROWANIA PROCESAMI ROZWOJOWYMI MIASTA. 

Programy i działania zrealizowane  

1. Uchwalenie następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy 

w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej) uchwała Nr XLVI/695/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy 

w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej) uchwała Nr XLVII/697/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum 

w Białymstoku (rejon ul. J. H. Dąbrowskiego i Botanicznej) uchwała Nr XLVII/698/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic 

Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku uchwała Nr XLIX/747/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r.; 
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➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku 

(rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej) uchwała Nr XLIX/748/18 Rady Miasta Biały-

stok z dnia 23 kwietnia 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy 

w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej) uchwała Nr XLIX/749/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary  

w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, 

Ogrodowej i Sienkiewicza) uchwała Nr LI/800/18 Rady Miasta Białystok z dnia  

18 czerwca 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białym-

stoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III uchwała Nr LI/801/18 Rady 

Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum 

w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat) uchwała Nr LI/802/18 Rady Miasta Bia-

łystok z dnia 18 czerwca 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Bia-

łymstoku (rejon ul. Gen. W. Andersa i Al. 1000-lecia Państwa Polskiego) uchwała  

Nr LI/803/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy  

w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej) uchwała Nr LIV/819/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białym-

stoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki) – etap II uchwała Nr LIV/820/18 Rady Mia-

sta Białystok z dnia 24 września 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Bia-

łymstoku (w rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki) uchwała Nr LV/841/18 Rady Miasta 

Białystok z dnia 12 października 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Bia-

łymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej) uchwała Nr LV/842/18 Rady Mia-

sta Białystok z dnia 12 października 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Bia-

łymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej) uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Białystok 

z dnia 29 listopada 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Bia-

łymstoku (rejon ul. Gen. W. Andersa i ul. S. Batorego) uchwała Nr II/10/18 Rady Miasta 

Białystok z dnia 29 listopada 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Bia-

łymstoku (rejon ul. Św. Jana Chrzciciela i Motylej) – etap I uchwała Nr IV/62/18 Rady 

Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r.; 
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➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Bia-

łymstoku w rejonie ulic Dojlidy Górne i Cytrusowej uchwała Nr IV/63/18 Rady Miasta 

Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja sporządzania następujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego: 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białym-

stoku (rejon ulicy Produkcyjnej) uchwała Nr XV/147/07 z dnia 3 września 2007 r.  

zm. uchwały Nr XXXIV/416/08 z dnia 24 listopada 2008 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy  

w Białymstoku (rejon ulic: Baranowickiej, Ciołkowskiego i Plażowej) uchwała  

Nr XXXIII/396/08 z dnia 27 października 2008 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Kawaleryj-

skie w Białymstoku (rejon Krywlan) uchwała Nr LIII/683/10 z dnia 22 marca 2010 r. 

(uchylona w części uchwały Nr XXVI/267/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r., uchwały  

Nr XXXII/348/12 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2012 r., uchwały  

Nr XXV/375/16 z dnia 26 września 2016 r. i Nr XXVII/433/16 z 28.11.2016 r.); 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białym-

stoku (rejon ul. Lipowej i Waryńskiego) – etap II uchwała Nr VII/56/11 z dnia 28 lutego 

2011 r. 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białym-

stoku (rejon ul. Antoniukowskiej) - etap II uchwała Nr IX/71/11 z dnia 28 marca 

2011 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydwor-

cowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) – etap II uchwała Nr XII/93/11 

z dnia 30 maja 2011 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydwor-

cowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) – etap II uchwała Nr XV/136/11 

z dnia 19 września 2011 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Bia-

łymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta) uchwała Nr XV/137/11 z dnia  

19 września 2011 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białym-

stoku (rejon ulic Alei Solidarności i Zwycięstwa) – etap II uchwała Nr XIX/186/11 z dnia 

12 grudnia 2011r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Bia-

łymstoku (rejon ul. W. Raginisa i Armii Ludowej) – etap II uchwała Nr XXX/325/12 z dnia 

25 czerwca 2012 r.; 
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➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białym-

stoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki) uchwała Nr XXXIV/372/12 Rady Miasta Bia-

łystok z dnia 5 listopada 2012 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białym-

stoku (w rejonie ul. Plażowej, ul. Baranowickiej i granicy administracyjnej  

miasta) – etap II uchwała Nr L/574/13 Rady Miasta Białystok z dnia  

28 października 2013 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białym-

stoku (rejon ul. Sienny Rynek i Św. Anny) – etap II uchwała Nr XII/133/15 z dnia  

28 września 2015 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickie-

wicza w Białymstoku (rejon Trasy Kopernikowskiej) uchwała Nr XVI/233/15 Rady Mia-

sta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białym-

stoku (rejon ulic Polnej i Końcowej) uchwała Nr XIX/287/16 Rady Miasta Białystok  

z dnia 29 lutego 2016 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku 

(rejon ul. M. Curie Skłodowskiej i Legionowej) uchwała Nr XXI/305/16 Rady Miasta Bia-

łystok z dnia 21 marca 2016 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Bia-

łymstoku (rejon ul. Św. Jana Chrzciciela i Motylej) uchwała Nr XXI/306/16 Rady Miasta 

Białystok z dnia 21 marca 2016 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Wysoki Stoczek i Le-

śna Dolina w Białymstoku (rejon Alei Jana Pawła II i ul. Wysoki Stoczek) uchwała  

Nr XXII/322/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Bia-

łymstoku (rejon ul. Św. A. Boboli i ul. Bacieczki) – etap II uchwała Nr XXIII/340/16 Rady 

Miasta Białystok z dnia 30 maja 2016 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białym-

stoku w rejonie ulicy K. Ciołkowskiego uchwała Nr XXV/375/16 Rady Miasta Białystok 

z dnia 26 września 2016 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe 

Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Pułaskiego, Sławińskiego i Wiadukt) uchwała  

Nr XXV/376/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2016r; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Przydworcowe, Mło-

dych i Centrum w Białymstoku (rejon ulic Mikołaja Kopernika i Kolejowej) uchwała  

Nr XXVII/432/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Bia-

łymstoku (w rejonie ulicy Wiadukt) uchwała Nr XXVII/433/16 Rady Miasta Białystok 

z dnia 28 listopada 2016 r.; 
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➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Bia-

łej w Białymstoku (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ulicy Gen. S. Maczka) uchwała 

Nr XXX/482/17 Rady Miasta Białystok z dnia 16 stycznia 2017 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białym-

stoku (w rejonie ulicy Nowy Świat) uchwała Nr XXX/483/17 Rady Miasta Białystok 

z dnia 16 stycznia 2017 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Bia-

łymstoku (w rejonie ulic Daliowej i Leśna Polana) uchwała Nr XXX/484/17 Rady Miasta 

Białystok z dnia 16 stycznia 2017 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kawale-

ryjskie w Białymstoku (rejon ulic: Krętej, Pułaskiego i Horodniańskiej) uchwała  

Nr XXXIII/537/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Bia-

łymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej) uchwała  

Nr XXXVI/580/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r.;  

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe 

Miasto w Białymstoku (w rejonie Alei I. J. Paderewskiego) uchwała Nr XXXVI/582/17 

Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe 

Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic: K. Pułaskiego i Transportowej) uchwała  

Nr XXXVI/583/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Bia-

łej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych) uchwała  

Nr XXXVII/602/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Bia-

łymstoku w rejonie ulic W. Wysockiego i Skrzatów uchwała Nr XLII/640/17 Rady Miasta 

Białystok z dnia 30 października 2017 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda 

w Białymstoku (rejon ul. J. Kluka i ul. S. Nowakowskiego) uchwała Nr XLIII/660/17 Rady 

Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda 

w Białymstoku (rejon ul. Zacisze) uchwała Nr XLIII/661/17 Rady Miasta Białystok z dnia 

27 listopada 2017 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białym-

stoku w rejonie ulic Ks. S. Suchowolca i Plażowej uchwała Nr XLVI/661/18 Rady Miasta 

Białystok z dnia 15 stycznia 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki 

w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) uchwała  

Nr XLVIII/718/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 r.; 
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➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Bia-

łymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Stoczni Gdańskiej uchwała Nr XLIX/746/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickie-

wicza w Białymstoku (w rejonie Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej) uchwała Nr L/768/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady 

w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej) uchwała Nr LIV/816/18 Rady Miasta Białystok 

z dnia 24 września 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku 

w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i Wiejskiej uchwała Nr LIV/817/18 Rady Miasta Biały-

stok z dnia 24 września 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaro-

szówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe) uchwała  

Nr LIV/818/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bojary i Piasta I w Bia-

łymstoku w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I uchwała Nr II/6/18 z dnia  

29 listopada 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Staro-

sielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej) uchwała Nr II/7/18  

z dnia 29 listopada 2018 r.;  

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki stoczek 

w Białymstoku w rejonie ulic Rzemieślniczej i Długiej uchwała Nr II/8/18 z dnia  

29 listopada 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy 

w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca uchwała Nr IV/61/18 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Przystąpienie do opracowania następujących planów miejscowych: 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białym-

stoku w rejonie ulic Ks. S. Suchowolca i Plażowej uchwała Nr XLVI/661/18 Rady Miasta 

Białystok z dnia 15 stycznia 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki 

w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H.Kołłątaja) uchwała  

Nr XLVIII/718/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Bia-

łymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Stoczni Gdańskiej uchwała Nr XLIX/746/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r.; 
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➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickie-

wicza w Białymstoku (w rejonie Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej) uchwała Nr L/768/18 

Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady 

w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej) uchwała Nr LIV/816/18 Rady Miasta Białystok 

z dnia 24 września 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku 

w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i Wiejskiej uchwała Nr LIV/817/18 Rady Miasta Biały-

stok z dnia 24 września 2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaro-

szówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe) uchwała  

Nr LIV/818/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bojary i Piasta I w Bia-

łymstoku w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I uchwała Nr II/6/18 z dnia 29 listopada  

2018 r.; 

➢ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Staro-

sielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej) uchwała Nr II/7/18  

z dnia 29 listopada 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki stoczek 

w Białymstoku w rejonie ulic Rzemieślniczej i Długiej uchwała Nr II/8/18 z dnia  

29 listopada 2018 r.; 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy 

w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca uchwała Nr IV/61/18 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.3. UWZGLĘDNIANIE MATERIALNEGO DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO 

MIASTA JAKO ELEMENTU TOŻSAMOŚCI PRZESTRZENNEJ 

Programy i działania zrealizowane 

1. Remont klatki schodowej budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 13. 

2. Remont dachu i schodów zewnętrznych budynku zabytkowego przy ul. Zamenhofa 5C. 

3. Montaż odstraszaczy na gołębie na gzymsach budynku zabytkowego przy  

ul. Krakowskiej 1. 

4. Zabezpieczenie budynku Domku Napoleona przy ul. Jana Pawła II 62. 

5. Wykonanie robót budowlanych konserwacyjnych budynku zabytkowego przy  

ul. Kijowskiej 3. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie robót  

budowlanych, przygotowawczych do montażu pomnika młodego Ludwika Zamenhofa przy 

ul. L. Zamenhofa. 
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2. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu cmentarza ewange-

licko-augsburskiego na Rynku Siennym i uzyskano pozwolenie na budowę. 

3. Przeprowadzono modernizację budynków: ul Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c,  

25d, 25f, 25g. 

4. Przebudowano budynki przy ul. Węglowej na potrzeby „Białostockiego Ośrodka Wschod-

nich Sztuk Walki”. 

5. Przeprowadzono remont, przebudowę i rozbudowę budynków przy ul. Sukiennej 5,  

ul. Ciepłej 4, ul. Waryńskiego 7, ul. Kijowskiej 3, ul. Pod Krzywą 11/1, ul. Wiktorii 9,  

ul. Czystej 3. 

Programy i działania niezrealizowane 

1. Remont budynku przy ul. Czystej 3 (w 2018 roku przygotowano dokumentację projektową 

planowanej inwestycji). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.5. TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH DLA ROZWOJU MIESZ-

KALNICTWA ORAZ PODNOSZENIA JAKOŚCI ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 

Programy i działania zrealizowane 

1. W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano cztery projekty „Bezpieczne Osiedle 

Centrum”, „Miejsca postojowe przy drodze dojazdowej do budynków położonych przy  

ul. gen. J. Bema i M. Kopernika 7”, „Parking wewnątrzosiedlowy mieszkańcom Zagórnej  

i Jarzębinowej”, „Budowa terenu utwardzonego przy ul. I. Malmeda”. 

2. Kontynuowano działania inicjujące nabycie przez wspólnoty mieszkaniowe terenów przy-

ległych do budynków wspólnot w celu zabezpieczenia potrzeb ich mieszkańców (dojazd  

i dojście do budynków, ustawienie śmietnika itp.). 

3. Przeprowadzono remonty dachów budynku przy ul. gen. J. Bema 66, ks. St. Sucho-

wolca 26D, Błękitnej 23. 

4. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano instalację gazową w lokalu użyt-

kowym przy ul. Skłodowskiej 8. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuowana działania w zakresie remontów lokali socjalnych. 

2. Likwidowano bariery architektoniczne poprzez wyznaczanie miejsc parkingowych dla osób 

z niepełnosprawnością. 

 

 

 

 

 

 



87 | S t r o n a  
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.7. SYSTEMOWE DZIAŁANIA W KIERUNKU KREOWANIA INTEGRACYJ-

NEJ, DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ, M.IN. POPRZEZ ELIMINOWANIE TZW. BARIER ARCHI-

TEKTONICZNYCH 

Programy i działania zrealizowane 

1. W roku 2018 wyznaczono 24 miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnospraw-

nościami (m.in. na ulicy: S. Nowakowskiego, Dywizjonu 303, Jarzębinowej, Leszczynowej, 

Studziennej, Dziecinnej, Gajowej, 42 Pułku Piechoty, Zachodniej, S. Mikołajczyka, Proleta-

riackiej, L. Waryńskiego). 

2. Likwidowano bariery architektoniczne i przystosowywano gminne budynki i lokale użyt-

kowe do potrzeb osób niepełnosprawnych – budynek przy ul. Węglowej (bud. nr 10 „Bia-

łostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki”). 

3. Przeprowadzono remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kopernika 20. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuowano utrzymywanie standardów przy projektowaniu i budowie przejść dla  

pieszych poprzez wykonywanie ramp w kolorze żółtym, z fakturą rozpoznawalną przez 

osoby niedowidzące lub niewidome.  

2. Zastosowano krawężniki peronowe umożliwiające podniesienie poziomu terenu w części 

przyległej do krawędzi podłogi autobusów wzdłuż zatoki autobusowej w celu ułatwiania 

wsiadania/wysiadania pasażerów.  

3. Przy nowobudowanych sygnalizacjach świetlnych stosowane są sygnalizatory akustyczne 

oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, w których sygnalizatory zasilane źródłami świa-

tła LED dużo czytelniej wyświetlają sygnały świetlne. Poza tym wymieniane są uszkodzone 

sygnalizatory na nowe, w celu lepszej percepcji sygnałów przez osoby z dysfunkcją wzroku. 

Montowane są sygnalizatory akustyczne naprowadzające osoby niewidome na przycisk 

wzbudzający sekwencję pracy sygnalizacji z uwzględnieniem zielonego światła dla  

pieszych. 

4. Likwidowano bariery architektoniczne i przystosowywano gminne budynki i lokali użytko-

wych do potrzeb osób niepełnosprawnych – budynki przy ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 

25b, 25c, 25d, 25f, 25g, ul. Ciepłej 4, ul. Sukiennej 5, ul. Wiktorii 9, ul. Waryńskiego 7,  

ul. Kijowskiej 3 ul. Czystej 3. 

5. Kontynuowano działania dotyczące obniżenia o 50% stawki czynszu za najem garażu lub 

dzierżawę nieruchomości pod garaż przez osobę o stwierdzonym stopniu niesprawności 

ruchowej. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.8. KREOWANIE WIELKOMIEJSKIEGO CHARAKTERU CENTRUM MIASTA 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuowano działania w zakresie wynajmowania lokali użytkowych w centrum Miasta 

w sposób dający możliwość wyboru atrakcyjnej oferty nie tylko z uwagi na cenę, ale także 

profil planowanej działalności. 
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2. Kontynuowano działania w zakresie udostępniania terenów miejskich w centrum  

na imprezy kulturalne, sportowe, widowiskowe i inne. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.9. AKTYWNA ROLA SAMORZĄDU W GOSPODARCE GRUNTAMI, W TYM 

W PRZYGOTOWANIU TERENÓW INWESTYCYJNYCH, JAKO NARZĘDZIE DO STYMULOWANIA 

POŻĄDANYCH PROCESÓW PRZESTRZENNYCH I FUNKCJONALNYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA 

STRATEGICZNYCH INTERESÓW MIASTA 

Programy i działania zrealizowane  

1. Powstała baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworze-

nie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Tworzona jest baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). 

2. Rozpoczęto rozbudowę „Portalu Geodety”.                

A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z dużym udziałem trans-

portu zbiorowego oraz ruchu rowerowego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.1. ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA 

PRZEPUSTOWOŚCI, PŁYNNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM OBWODNIC MIEJSKICH, PRZEJAZDÓW PRZEZ TORY KOLEJOWE ORAZ RU-

CHLIWYCH ARTERII KOMUNIKACYJNYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Przebudowano ulicę K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. A. Mickiewicza do granic miasta: 

w wyniku realizacji inwestycji wykonano kompleksową przebudowę ponad 3 km odcinka 

ul. K. Ciołkowskiego wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej. Ulica  

K. Ciołkowskiego jest obecnie drogą klasy GP, dwujezdniową, 2x2 pasy ruchu z pasem dzie-

lącym, chodnikami i ścieżką rowerową. Ponadto, powstały obiekty inżynierskie pozwala-

jące na bezpieczny i bezkolizyjny przejazd tj. węzeł drogowy na skrzyżowaniu z ul. Plażową, 

wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 37 oraz obiekt mostowy nad rzeką Białą. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Rozpoczęto budowę Alei Niepodległości, Alei I. J. Paderewskiego – w trakcie realizacji. 

2. Rozpoczęto przebudowę Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku:  

➢ w trakcie realizacji jest odcinek od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania 

z ul. Wileńską; 

➢ odcinek od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą 

techniczną jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót  

budowlanych; 
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3. Rozpoczęto rozbudowę ulicy Jurowieckiej w Białymstoku, na odcinku od ul. Ciepłej do ulicy 

Poleskiej – w trakcie realizacji; 

4. Rozpoczęto przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic 

miasta – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.2. DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I STEROWANIA RUCHEM 

POPRZEZ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ OPARTYCH O INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji  

1. Rozpoczęto rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta, która pozwoli na bieżącą, 

wieloczynnikową analizę zmieniającej się sytuacji i elastyczność w procesie podejmowania 

decyzji. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.3. PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY USŁUG TRANSPORTU ZBIO-

ROWEGO, W TYM Z WYKORZYSTANIEM ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW TELEMATYCZNYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Wyposażono wszystkie autobusy Białostockiej Komunikacji Miejskiej w bezpłatny dostęp 

do Internetu przez sieć wi-fi. 

2. PIXEL, DPK, Microsoft Dynamics NAVISION, WiFi w autobusach – wprowadzono systemy 

informatyczne wspomagające organizację pracy kierowców oraz zarządzanie flotą  

pojazdów. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Zainstalowano gniazda USB w autobusach. 

2. PIXEL, DPK, Microsoft Dynamics NAVISION, Asystent Kierowcy, WiFi w autobusach – sys-

temy informatyczne wymagają stałej modernizacji w związku ze zmianą przepisów praw-

nych oraz wprowadzane są sukcesywnie nowe rozwiązania ułatwiające pracę i efektywne 

zarządzanie kierowcami i flotą pojazdów. 

3. W realizację Priorytetu A.2.3. wpisują się przedsięwzięcia zaplanowane w Strategii Zintegro-

wanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

(Strategii ZIT BOF) w Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska,  

Działanie 5.1. Niskoemisyjny publiczny transport miejski i niezmotoryzowany: 

➢ Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF: 

✓ pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; 

✓ finansowany w ramach ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP); 

✓ umowa o dofinansowanie na kwotę 90 382 473,62 zł podpisana 7 listopada 2017 r.; 

✓ Lider projektu: Miasto Białystok, okres realizacji 2016-2020. 

W projekcie zaplanowano realizację strategii niskoemisyjnych poprzez jednoczesną interwen-

cję we wszystkich aspektach kształtujących zrównoważoną mobilność miejską, w tym zakup 

niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego, budowę dróg rowerowych  
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(w gminach: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, 

Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz Białystok), budowę i przebudowę dróg lokalnych, które  

pozwolą na utworzenie nowych połączeń komunikacji miejskiej oraz poprawią stan infrastruk-

tury transportu miejskiego w BOF (w gminach: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec  

Kościelny, Supraśl, Wasilków oraz Zabłudów). 

➢ Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z ko-

rytarzami publicznego transportu zbiorowego): 

✓ pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; 

✓ finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) i kom-

plementarny do projektów realizowanych w formule ZIT; 

✓ umowa o dofinansowanie na kwotę 135 102 251,30 zł podpisana 22 grudnia 2017 r.; 

✓ Beneficjent: Miasto Białystok, okres realizacji 2018-2020. 

➢ Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej: 

✓ pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; 

✓ finansowany z POPW i komplementarny do projektów realizowanych w formule ZIT; 

✓ umowa o dofinansowanie na kwotę 84 455 651,52 zł podpisana 28 lutego 2017 r.; 

✓ Beneficjent: Miasto Białystok, okres realizacji 2016-2019. 

➢ Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku: 

✓ pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; 

✓ finansowany z POPW i komplementarny do projektów realizowanych w formule ZIT; 

✓ umowa o dofinansowanie na kwotę 105 225 993,75 zł; 

✓ Beneficjent: Miasto Białystok, okres realizacji 2017-2020. 

 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Stałe odnawianie taboru autobusowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru  

(lata 2017-2020). 

2. Podnoszenie jakości obiektów infrastrukturalnych komunikacji miejskiej – budowa nowych 

wiat, budowa kolejnych centrów przesiadkowych (lata 2017-2020). 

3. Ułatwienie podróżowania mieszkańcom w wyniku stosowania zintegrowanych rozwiązań 

z obszaru systemów informacji pasażerskiej, rozbudowa systemu dynamicznej informacji 

pasażerskiej (lata 2018-2020). 

4. Zwiększenie dostępności biletów na przejazdy komunikacją miejską m.in. poprzez zakup 

urządzeń do sprzedaży biletów w autobusach, zakup biletomatów stacjonarnych i mobil-

nych (lata 2018-2020). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.4. ROZBUDOWA SYSTEMU KORYTARZY AUTOBUSOWYCH WYSOKIEJ 

JAKOŚCI 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego – w trakcie opracowania dokumentacji 

projektowej. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.5. WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ I 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU PIESZEGO ORAZ ROWEROWEGO, W TYM W POSTACI STREF RUCHU 

USPOKOJONEGO 

Programy i działania zrealizowane  

1. Budowa spójnego układu dróg rowerowych – w roku 2018 wykonano i przebudowano łącz-

nie 11,65 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych (ulice: Wiosenna, K. Ciołkow-

skiego, Kawaleryjska, Pogodna, Marczukowska, W. Witosa, Gen. Wł. Sikorskiego, Zwierzy-

niecka, Bitwy Białostockiej, Gen. N. Sulika, Wiewiórcza, Hetmańska, Nowowarszawska,  

Sitarska, Bł. Ks. M. Sopoćki, Radzymińska). 

2. System Białostockiej Komunikacji Rowerowej – 59 stacji rowerowych rozmieszczonych  

w granicach miasta oraz 4 stacje na terenie gmin ościennych, 619 rowerów standardo-

wych, 20 tandemów, 20 rowerów dziecięcych. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Budowa spójnego układu dróg rowerowych i pieszych, m.in.: budowa ścieżki rowerowej 

wzdłuż ulic: S. Żeromskiego, Pogodnej, Wiewiórczej oraz Hetmańskiej, Wasilkowskiej  

i Wł. Wysockiego, na odcinku od ul. Gen. St. Sosabowskiego do granicy miasta Białego-

stoku, wzdłuż ul. Gen. St. Maczka i ul. Gen. F. Kleeberga, Al. Jana Pawła II, Antoniukowskiej, 

droga do Olmont. 

2. Budowa kładki nad ul. gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszo - rowerowego 

wzdłuż ul. gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul. gen. N. Sulika 

do kładki nad ul. gen. N. Sulika w Białymstoku. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.6. USPRAWNIENIE SYSTEMU PARKINGOWEGO W ZGODZIE Z PRIORY-

TETAMI POLITYKI PRZESTRZENNEJ I TRANSPORTOWEJ MIASTA   

Programy i działania zrealizowane 

1. W celu usprawnienia sposobu wnoszenia opłat za postój pojazdów w strefie płatnego  

parkowania zostały zrealizowane następujące działania:  

➢ funkcjonuje system poboru opłat za postój przy użyciu 185 parkomatów. W podstrefie 

A znajduje się 79 urządzeń, w podstrefie B jest 106 urządzeń. Opłaty za postój w par-

komatach można dokonać przy użyciu monet lub kart płatniczych (zbliżeniowo lub chi-

powo);  

➢ kontrolerzy strefy płatnego parkowania wystawiają wezwania – raporty za pomocą ter-

minali mobilnych; 

➢ użytkownicy strefy płatnego parkowania mają również możliwość wnoszenia opłat  

za postój pojazdu przy użyciu telefonu komórkowego za pomocą płatności mobilnych.  

2. W celu usprawnienia i uporządkowania systemu miejsc postojowych na terenie miasta 

oraz eliminacji parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych w roku 2018 zostały 

zrealizowane następujące działania: 
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➢ budowa nowych stanowisk postojowych – 494 miejsca (Kawaleryjska, Dywizjonu 303, 

S. Nowakowskiego, Jarzębinowa, Leszczynowa, Studzienna, Dziecinna, Gajowa,  

42 Pułku Piechoty, S. Mikołajczyka, Proletariacka, L. Waryńskiego, Gen. Wł. Sikor-

skiego, Wąska, K. Ciołkowskiego); 

➢ wyznaczenie stanowisk postojowych poprzez zmianę organizacji ruchu w mieście. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych – w miarę możliwości wspólna  

realizacja wraz ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. 

2. Budowa parkingu parkuj i jedź – założono wybudowanie przedmiotowego parkingu przy 

ul. F. Filipowicza. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Budowa parkingu w rejonie ul. Transportowej i Zachodniej, Swobodnej i Dworskiej,  

Wołyńskiej i ks. S. Andrukiewicza, na osiedlu Wysoki Stoczek, S. Żeromskiego, W. Jagiełły. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.7. MODERNIZACJA I ROZWÓJ UZUPEŁNIAJĄCEGO UKŁADU ULICZNEGO 

W KOORDYNACJI Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Programy i działania zrealizowane 

1. W roku 2018 zakończono budowę/przebudowę 23 ulic w zabudowie jednorodzinnej wraz 

z infrastrukturą techniczną o łącznej długości 8,34 km (ulice: Wilcza, A. Rybnika, 17KD-D 

odchodząca od ul. A. Rybnika, Diamentowa, Cienista, A. Chętnika, S. Nowakowskiego,  

W. Oczki, Obrońców Westerplatte, Ustronna, ulica łącząca ul. B. Prusa oraz ul. K. Ciołkow-

skiego, Witebska, Czerwonego Kapturka, Liniowa, Przygodna, Krokusowa, Stokrotki,  

Pod Lasem, sięgacze od ul. Krokusowej, Marczukowska, Spokojna, Nowosielska). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Budowa ulic: m.in. Dworska, droga dojazdowa do żłobka przy ul. Oriona, Ziemska, Poranna, 

Wigierska, Kolonia Dojlidy – roboty drogowe w trakcie realizacji. 

2. Budowa ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Zygmunta Augusta, Sterowej, Ordynackiej, 

Krzywej, Podmokłej, Górniczej, Ciasnej, Sinej, Żniwnej, droga dojazdowa na osiedlu  

Zawady, fragment ulicy Konduktorskiej, 5KD-D, W. Pola, S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego, 

dalsza droga na osiedlu Zawady, droga łącząca osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczukow-

ską i stawami Marczukowskimi, Liliowa, Orląt Lwowskich, Zawady – opracowana doku-

mentacja projektowa. 

3. Budowa ulic: Rodzinna, Sielska, Owocowa, Miętowa, Cytrusowa, Bułgarska, Kryształowa, 

Płocka, Przytorowa, Depowa – dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. 
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Programy i działania nowo utworzone 

1. Budowa ulic: Szyszkowej, Chmielowej, Wiklinowej, Kolonia Bagnówka, Jana Krzysztofa 

Kluka, Letniej, Zimowej, Klonowej, Kiemliczów, Rzędziana i Tadeusz Reytana, ciąg  

pieszo-jezdny od ul. Strzeleckiej. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.8. WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZANIU HA-

ŁASU KOMUNIKACYJNEGO 

Programy i działania zrealizowane  

1. Budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. Wł. Andersa – 103,35 m2, przy  

ul. Gen. St. Sosabowskiego – 66,80 m2, przy ul. Gen. N. Sulika - 680,00 m2, przy ul. Szosa 

Baranowicka – 152,00 m2. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji  

1. Wykonywanie remontów nawierzchni ulic. 

2. Regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowanych w jezdni. 

3. Całkowita eliminacja samochodów ciężarowych TIR z obszarów centrum miasta poprzez 

wykonanie tzw. zachodniego domknięcia obwodnicy miejskiej Białegostoku (w trakcie re-

alizacji budowa Al. Niepodległości oraz I. J. Paderewskiego na odcinku od ul. Wiadukt  

do ul. Narodowych Sił Zbrojnych).  

4. Budowa ekranów akustycznych. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.9. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘP-

NOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji  

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włącze-

nie do trasy ekspresowej S8 – inwestycja w trakcie realizacji. 

2. W ramach działań prowadzących do modernizacji infrastruktury lotniczej mającej na celu 

polepszenie cech eksploatacyjnych i technicznych lotniska Krywlany jako lotniska publicz-

nego o ograniczonej certyfikacji, w 2018 r. zakończono budowę drogi startowej  

o nawierzchni utwardzonej o wymiarach 1 350 m x 30 m. Zrealizowane przedsięwzięcie 

zostało zakończone w zakresie zgodnym z wymogami ustawy Prawo budowlane. 

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w grudniu 2018 r wydał decyzję orzekającą wprowa-

dzenie zmian danych rejestrowych lotniska Białystok Krywlany. Wydaną decyzją ULC zak-

tualizowano księgę rejestru lotnisk, teczkę rejestracyjną lotniska, w tym obejmującą  

m.in. projekt zagospodarowania terenu lotniska oraz profil pól wznoszenia i podejścia  

po osi dróg startowych DS1 i DS2.  

4. W 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie usunięcia naturalnych przeszkód sta-

nowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ujawnionych w dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska Białystok-Krywlany. Z wnioskiem o wydanie decyzji odnośnie  



94 | S t r o n a  

do usunięcia naturalnych przeszkód lotniczych znajdujących się w obrębie lotniska  

do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wystąpił zarządzający lotniskiem Krywlany, tj. Aero Part-

ner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W następstwie wprowadzonych zmian do ustawy 

Prawo lotnicze od dnia 1 kwietnia 2019 r., postępowanie jest kontynuowane przez Prezy-

denta Miasta Białegostoku – jako organ pełniący obowiązki starosty, który stał się upraw-

nionym organem do wydania decyzji administracyjnej odnośnie do usunięcia naturalnych 

przeszkód lotniczych.  

5. Wykonano aktualizację Programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie dotyczącym okre-

ślenia optymalnego usytuowania obiektów i urządzeń infrastruktury lotniskowej dla roz-

woju oraz funkcjonowania lotniska publicznego komunikacyjnego, w tym m.in. wieży kon-

troli lotów, terminala odpraw pasażerskich, strefy cargo, hangaru, itp. Rozpoczęto również 

procedury dotyczące przeprowadzenia audytu lotniska przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infra-

struktury technicznej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z 

ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII I SYSTEMÓW W KIERUNKU UZYSKANIA 

ZGODNOŚCI Z NOWOCZESNYMI STANDARDAMI UŻYTKOWYMI I ŚRODOWISKOWYMI. 

Programy i działania zrealizowane  

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-

nych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku  

w latach 2016-2020 (uchwała Nr V/53/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 lutego 2015 r.). 

Plan stracił moc obowiązującą na podstawie Uchwały Nr LI/792/18 Rady Miasta Białystok 

z dnia 18 czerwca 2018 r. i zachował aktualność w zakresie lat 2016-2017. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-

nych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku w la-

tach 2018-2022 (uchwała Nr LI/792/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 r.). 

Priorytetem w zakresie inwestycji realizowanych przez Spółkę w 2018 roku, w ramach 

Planu wieloletniego 2018-2022, był Projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” współfinansowany z Funduszu 

Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

W 2018 roku w ramach Projektu: 

➢ zakończono rozbudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków – I etap; 

➢ zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej w SUW Jurowce; 

➢ zakończono budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej  

w rejonie ulic Bema, Wyszyńskiego, Młynowej i Kopernika; 
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➢ zakończono modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Sejneńskiej 

i Handlowej; 

➢ rozpoczęto budowę trzeciego pulsatora na SUW Pietrasze; 

➢ rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Esperantystów, 

Szaykowskiej i Grabowskiego. 

W ramach Planu wieloletniego 2018-2022, Spółka realizowała również inne inwestycje  

na obiektach (ujęcia i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków) oraz sieci wodocią-

gowej i kanalizacyjnej m.in.: 

➢ optymalizację pracy filtrów kontaktowych w Wasilkowie; 

➢ opomiarowanie i wizualizację pracy studni infiltracyjnych w Wasilkowie; 

➢ modernizację doprowadzalnika z rzeki Supraśl na ujęciu w Wasilkowie – zakończenie 

inwestycji; 

➢ wykonanie i opomiarowanie nowych studni głębinowych na ujęciu w Jurowcach;  

➢ modernizację istniejących sieci wodociągowych na odcinkach o wysokiej awaryjności, 

wymagających częstych płukań sieci z uwagi na pogorszenie jakości wody; 

➢ modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych na odcinkach o wysokiej awaryjności  

i w złym stanie technicznym; 

➢ przystosowanie oczyszczalni ścieków do obowiązujących przepisów w zakresie obo-

wiązkowej ochrony obiektów; 

➢ skablowanie linii napowietrznej SN 15kV od torów PKP do SUW Wasilków; 

➢ kontynuację wdrożenia systemu zarządzania majątkiem sieciowym. 

Ponadto w 2018 r. Wodociągi Białostockie współfinansowały, w zakresie modernizacji oraz 

budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej, inwestycje drogowe Miasta Białe-

gostoku związane z budową lub remontem nawierzchni ulic – m.in. Aleja Niepodległości, 

Ciołkowskiego, Sitarska. 

Celem inwestycji realizowanych przez Spółkę w 2018 r. było: 

➢ zapewnienie ciągłości poboru wody z ujęć; 

➢ zapewnienie ciągłości produkcji wody i utrzymanie jakości uzdatnionej wody na pozio-

mie zgodnym z obowiązującymi przepisami; 

➢ zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków; 

➢ zachowanie właściwego stanu technicznego posiadanej infrastruktury; 

➢ zmniejszenie awaryjności sieci poprzez budowę, rozbudowę i modernizację sieci; 

➢ zapewnienie technicznych warunków przyłączania odbiorców do nowo wybudowanej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 

➢ zapewnienie ciągłości procesów technologicznych oczyszczania ścieków i utrzymanie 

jakości odprowadzanych ścieków na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami; 

➢ zapewnienie bezpieczeństwa pracy obiektów technologicznych i niezawodność zasila-

nia obiektów w energię elektryczną; 

➢ zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na poszczególnych etapach ujmowania  

i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. 

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku wyniosły ponad 54 mln zł. 
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2. W 2018 r. kontynuowano rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta.  

3. Realizacja Kierunków A.3.1 oraz A.4.1. jest spójna z Celem 5. Gospodarka niskoemisyjna  

i ochrona środowiska, Działaniem 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie 

emisji zanieczyszczeń powietrza w Strategii ZIT BOF. W ramach Działania 5.2 realizowane 

będą następujące projekty: 

➢ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku: 

✓ pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; 

✓ finansowany w ramach ZIT z RPOWP; 

✓ umowa o dofinansowanie na kwotę 6 845 045,69 zł podpisana 23 listopada 2017 r.; 

✓ Beneficjent: Miasto Białystok, okres realizacji 2017-2019. 

Projekty związane z modernizacją indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycz-

nej realizowane są również w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: Czarna 

Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna oraz 

Wasilków. Realizacja planowanych projektów polegać będzie na ograniczeniu emisji 

szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach 

tzw. niskiej emisji oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

poprzez: 

✓ zakup i montaż mikroinstalacji prosumenckich, czyli instalacji solarnych i ogniw  

fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz kolektorów słonecznych 

i pomp ciepła dla uzyskania ciepłej wody użytkowej mieszkańcom poszczególnych 

gmin; 

✓ modernizację indywidualnych źródeł ciepła poprzez likwidację indywidualnych  

kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas 

sprawności wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu pieców węglowych. 

➢ Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat ener-

gii – etap II: 

✓ pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; 

✓ finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i kom-

plementarny do projektów realizowanych w formule ZIT; 

✓ umowa o dofinansowanie na kwotę 25 800 000 zł podpisana 13 września 2017 r.; 

✓ Beneficjent: MPEC Sp. z o.o., okres realizacji 2017-2020. 

Celem projektu jest przebudowa i modernizacja sieci wchodzących w skład systemu 

ciepłowniczego miasta Białegostoku poprzez wymianę sieci kanałowej na sieć wyko-

naną w technologii rur preizolowanych. 

➢ Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia 

produkcji ciepła w kogeneracji: 

✓ pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; 

✓ finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i kom-

plementarny do projektów realizowanych w formule ZIT; 

✓ umowa o dofinansowanie na kwotę 590 000 zł podpisana 27 września 2017 r.; 

✓ Beneficjent: MPEC S. z o.o., okres realizacji 2017-2020. 
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Projekt polega na wybudowaniu elementów infrastruktury ciepłowniczej umożliwiają-

cych podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego nowych odbiorców i stworze-

nie możliwości zasilania nowych obszarów na terenie miasta Białegostoku. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.2. ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH W SFERZE INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ POPRZEZ FINANSOWANIE POZABUDŻETOWE 

Programy i działania zrealizowane  

1. Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białym-

stoku i gminie Wasilków” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

2. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ope-

racyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – budowa ul. K. Ciołkowskiego, od ul. A. Mickie-

wicza do granic miasta, przedłużenie ul. Sitarskiej, Legionowa, Wiosenna. 

3. Projekt pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat ener-

gii” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2007-2013. W ramach projektu przebudowano odcinki sieci ciepłowniczej o łącznej 

długości 11,044 km. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku  

i Gminy Wasilków – I etap” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach. W grudniu 2018 roku Spółka wystąpiła do Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Wnioskiem o dofinansowanie w formie 

pożyczki Projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białego-

stoku i Gminy Wasilków – I etap” w ramach programu priorytetowego nr 1.1.2 „Gospo-

darka wodno-ściekowa w aglomeracjach” („Część 2. Współfinansowanie projek-

tów POIiŚ”). 

2. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ope-

racyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – budowa Al. Niepodległości, Alei I. J. Paderew-

skiego, przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych. 

3. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ope-

racyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, Jurowiecka, 

Intermodalny węzeł komunikacyjny, J. K. Branickiego, Klepacka, droga do Hryniewicz, Pro-

dukcyjna, Gminna, A. Mickiewicza, 3KD-L (przedłużenie ul. K. Pułaskiego do granic miasta, 

ulica KD-4L w Białymstoku (droga łącząca ul. Elewatorską z miejscowością Porosły). 
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4. Projekt pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat ener-

gii – etap II”. Bezpośrednim celem projektu jest modernizacja 27 odcinków sieci ciepłow-

niczej w Białymstoku o łącznej długości 23,4 km poprzez wymianę sieci kanałowej na sieć 

wykonaną w technologii rur preizolowanych. Projekt został ujęty w Strategii ZIT BOF.  

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-

dowisko na lata 2014-2020. Dnia 13 września 2017 r. została zawarta z Narodowym Fun-

duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie 

nr POIS.01.05.00-00-0004/16-00. Okres realizacji projektu przewidziano na lata  

2017-2020. Planowany jest wniosek do NFOŚiGW o przesuniecie okresu realizacji projektu 

do roku 2023. 

5. Projekt pt. „Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz 

zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji”. Bezpośrednim celem projektu jest budowa 

sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Ciołkowskiego i Plażowej w Białymstoku w celu przyłą-

czenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego Miasta Białegostoku. W ramach 

projektu zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza o długości 2,36 km oraz sześć wę-

złów cieplnych. Deklarowana przez odbiorców moc zamówiona wynosi 3 MW. Projekt zo-

stał ujęty w Strategii ZIT BOF. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dnia 27 września 2017 r. została 

zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie umowa o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0006/16-00. Okres realizacji projektu 

przewidziano na lata 2017-2020. Planowany jest wniosek do NFOŚiGW o przesuniecie 

okresu realizacji projektu do roku 2023. 

6. Projekt pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Białegostoku wraz z likwidacją 

węzłów grupowych”. Bezpośrednim celem projektu jest przebudowa wybranych odcinków 

sieci ciepłowniczej o łącznej długości 5,68 km. W zakres projektu wchodzi również likwida-

cja 10 węzłów grupowych oraz zastąpienie ich węzłami indywidualnymi wraz z budową 

sieci ciepłowniczych do tych węzłów o łącznej długości 0,84 km. Projekt uzyskał dofinan-

sowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2014-2020. Dnia 5 marca 2018 r. została zawarta z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie  

nr POIS.01.05.00-00-0007/17-00. Okres realizacji projektu przewidziano na lata  

2018-2022. 

7. Projekt pt. „Przebudowa systemu ciepłowniczego Białegostoku z likwidacją węzłów grupo-

wych”. Bezpośrednim celem projektu jest przebudowa wybranych odcinków sieci ciepłow-

niczej o łącznej długości 18,5 km. W zakres projektu wchodzi również likwidacja dwóch 

węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi wraz z budową sieci ciepłow-

niczych do tych węzłów o łącznej długości 149 m. Dnia 28 lutego 2019 r. została zawarta  

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa 

o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0021/18-00 Projekt będzie realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji projektu 

przewidziano na lata 2019-2023. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.3. STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO, NOWOCZESNEGO SYSTEMU GO-

SPODARKI ODPADAMI Z DUŻYM UDZIAŁEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I MAKSYMALI-

ZACJĄ EFEKTU ODZYSKU 

Programy i działania zrealizowane  

1. Podmiotem zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na tere-

nie Białegostoku (na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok) jest utworzone w ramach 

PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami 

mieszczące się przy ul. Kamiennej 17. Gospodarka odpadami komunalnymi w 2018 r. na 

terenie Miasta Białystok była kontynuacją przedsięwzięć i działań prowadzonych w latach 

ubiegłych, tj. od 1 lipca 2013 r., czyli od wdrożenia nowego systemu gospodarowania od-

padami komunalnymi. System ten ewaluuje i na podstawie zebranych doświadczeń jest 

sukcesywnie ulepszany tak, aby mógł spełniać oczekiwania mieszkańców: 

➢ systemem odbierania odpadów komunalnych objęte są wszystkie nieruchomości po-

łożone na terenie miasta, zarówno te, na których zamieszkują mieszkańcy (objęte  

z mocy ustawy), jak i te, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe – n/n-ki zostały włączone do systemu 

na mocy uchwały Rady Miasta Białystok). Na terenie Białegostoku selektywną zbiórkę 

odpadów deklaruje ponad 99% właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ok. 86% wła-

ścicieli nieruchomości niezamieszkałych; 

➢ w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści miasto podzielone jest na 6 sektorów. Każdy sektor jest odrębnym obszarem,  

na terenie którego odbiór odpadów komunalnych, prowadzi jedna firma wywozowa 

wybrana w drodze przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi odbioru odpa-

dów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Białystok”; 

➢ w 2018 r. na terenie Białegostoku główny system selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych prowadzony był w następujący sposób: „u źródła”, w punktach selektywnej 

zbiórki typu „gniazda” (do 30 września), a od 1 października na terenach przeznaczo-

nych do użytku publicznego, w PSZOK (2 punkty: na terenie ZUOK w Hryniewiczach  

i przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 w Białymstoku), przez mobilne punkty (do 30 września); 

➢ w 2018 r. odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Biały-

stok odpady komunalne kierowane były do zagospodarowania w regionalnych instala-

cjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), którymi są: Zakład Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK w Hryniewiczach) i Zakład Unieszko-

dliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (ZUOK Białystok); 

➢ na terenie Białegostoku prowadzona była także w 2018 r. selektywna zbiórka baterii  

i akumulatorów m.in. w szkołach (w ramach konkursów), urzędach, placówkach han-

dlowo-usługowych, zakładach pracy, na terenie których znajdują się odpowiednie po-
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jemniki przeznaczone na tego rodzaju odpady. Zebrane w ten sposób baterie i akumu-

latory trafią do odpowiednich firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzy-

skiem zawartych w nich surowców wtórnych. Akcja zbiórki baterii na terenie białostoc-

kich szkół pn. „BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA” prowadzona jest przez PUHP „LECH” 

Sp. z o.o.; 

➢ w 2018 r. na terenie miasta Białegostoku wzorem lat ubiegłych kontynuowana była 

również akcja pod hasłem: „PRZETERMINOWANE LEKI PRZYNIEŚ DO APTEKI”. Kampa-

nia ta skierowana jest do wszystkich mieszkańców, którzy chcą pozbyć się przetermi-

nowanych, nieużytecznych farmaceutyków z domowych apteczek. Na terenie miasta 

w 2018 r. 61 punktów aptecznych wyposażonych było w specjalistyczne pojemniki  

na przeterminowane leki. 

2. W 2018 r. Miasto Białystok osiągnęło wzorem lat ubiegłych wymagane przepisami prawa 

poziomy odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ogra-

niczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania: 

➢ wymagany w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzy-

sku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ustalony w wysokości 

co najmniej 30% dla takich frakcji jak papier, szkło, tworzywa sztuczne i szkło został 

osiągnięty i wyniósł 59,41%; 

➢ wymagany w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzy-

sku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ustalony w wysokości 

co najmniej 50% dla takich frakcji jak odpady budowlane i rozbiórkowe został osią-

gnięty i wyniósł 75,93%; 

➢ dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji na poziomie 

40% masy tych odpadów zawartych w odpadach komunalnych wytworzonych w 1995 

roku został osiągnięty i wyniósł 8,17%. 

3. Na obszarze Białegostoku w 2018 r. odebrano 105 406,72 Mg odpadów komunalnych,  

w tym: odpady odebrane bezpośrednio od mieszkańców – 95 300,58 Mg, odpady ode-

brane z „gniazd” – 1 989,30 Mg, odpady zebrane w PSZOK – 8 090,88 Mg (w tym leki ze-

brane na podstawie przetargu obowiązującego od 1 października 2018 r.), elektroodpady 

(zbierane z sektorów na podstawie przetargu obowiązującego od 1 paździer-

nika 2018 r.) – 11,68 Mg, dodatkowa zbiórka leków w ramach akcji "PRZETERMINOWANE 

LEKI PRZYNIEŚ DO APTEKI" – 14,28 Mg. 

4. Rok 2018 był rokiem przełomowym. Najistotniejszą zmianą w systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, jaka nastąpiła na terenie Białegostoku, było wdrożenie  

w IV kwartale nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów spełniającego wymagania 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), 

które weszło w życie 1 lipca 2017 r. Miasto Białystok korzystało z okresu przejściowego, 

określonego w § 6 ust. 3 w/w Rozporządzenia, na mocy którego aktualna umowa na odbiór 

odpadów lub odbiór i zagospodarowanie odpadów zachowywała ważność na czas, na jaki 

została zawarta, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Co oznacza, że na terenie 
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Białegostoku segregacja odpadów w podziale na: odpady zmieszane, odpady opakowa-

niowe ze szkła, odpady zielone, łącznie zbierane odpady z: papieru i tektury, tworzyw 

sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych (z wyłączeniem szkła) możliwa była 

do 30 września 2018 r. (czyli do końca trwania umowy na odbiór odpadów). 

5. Od 1 października 2018 r. na terenie Białegostoku obowiązują nowe umowy na odbiór  

i transport odpadów komunalnych, a tym samym wdrożony został nowy, tzw. Wspólny 

System Segregacji Odpadów (WSSO), spełniający wymogi ministerialne. Wspólny System 

Segregacji Odpadów (WSSO) jest jednolitym systemem, który docelowo, po okresach 

przejściowych przewidzianych w Rozporządzeniu ma obowiązywać we wszystkich gminach 

na terenie całego kraju.  

➢ Zgodnie z WSSO selektywnie należy zbierać następujące frakcje odpadów: 

✓ papier (pojemnik/worek koloru niebieskiego); 

✓ szkło (pojemnik/worek koloru zielonego w przypadku szkła kolorowego, pojem-

nik/worek koloru białego w przypadku szkła bezbarwnego); 

✓ metale i tworzywa sztuczne (pojemnik/worek koloru żółtego); 

✓ odpady ulegające biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów (pojemnik/worek 

koloru brązowego). 

➢ W związku z koniecznością dostosowania się do nowych przepisów, na terenie Białe-

gostoku była potrzeba odrębnego wydzielenia frakcji papieru (który dotychczas zbie-

rany był łącznie z tworzywami sztucznymi, metalami i opakowaniami wielomateriało-

wymi, jako tzw. „frakcja sucha”) oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bio-

odpadów (dotychczas selektywnie zbierane były tylko odpady zielone, a pozostałe od-

pady biodegradowalne zbierane były w ramach zmieszanych odpadów komunalnych, 

czyli tzw. „frakcji mokrej”). 

➢ Mniejsze elektroodpady jak np. telefony komórkowe, komputery i podzespoły, narzę-

dzia elektryczne, drobny sprzęt AGD i RTV itp. mogą być wyrzucane do zielonych kon-

tenerów na elektrośmieci rozstawionych na terenie całego Białegostoku. Dzięki czemu 

mieszkańcy mogą łatwiej pozbyć się starego, zepsutego sprzętu elektrycznego i elek-

tronicznego. PUHP „LECH” Sp. z o.o. do 30.09.2018 r. zajmowała się odbiorem dużych 

elektroodpadów bezpośrednio od mieszkańców Białegostoku (usługa na telefon).  

Od października 2018 r. odbiór ZSEiE z pojemników świadczony jest przez firmy odbie-

rające odpady w danym sektorze. 

6. W 2018 roku realizowane i organizowane były przez Biuro Zarządzania Systemem Gospo-

darki Odpadami PUHP „LECH” Sp. z o.o. szeroko zakrojone akcje informacyjno-edukacyjne 

poświęcone tematyce związanej z odpadami komunalnymi: 

➢ dni otwarte ZUOK w Białymstoku; 

➢ wycieczki dla zorganizowanych grup, w ramach których prezentowany jest cały system 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku (Spalarnia Białystok, Sortow-

nia w Hryniewiczach); 

➢ przeprowadzenie lekcji edukacyjnych w placówkach oświatowych dla dzieci, rodziców 

oraz nauczycieli, związanych z nowym systemem segregacji odpadów w Białymstoku; 
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➢ udział w festynach osiedlowych; 

➢ zorganizowany został Piknik Rodzinny dla mieszkańców naszego Miasta, na którym 

prowadzone były warsztaty recyklingowe, na których wykonywane były m.in. eko-

torby, przyborniki, eko-pudełka na baterie, biżuteria oraz zajęcia edukacyjne  

rozpowszechniające informacje na temat zmiany sytemu segregacji odpadów  

od 01.10.2018 r.; 

➢ akcja zbiórki baterii „Bez stresu dla środowiska” dla jednostek oświatowych z terenu 

miasta Białystok; 

➢ przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Białegostoku 

o nowym systemie segregacji odpadów poprzez: 

✓ dystrybucję 420 000 szt. ulotek (podzielone na 3 tury) do wszystkich mieszkań-

ców (skrzynki pocztowe w blokach oraz domach jednorodzinnych) zawierających 

szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu segregacji odpadów komu-

nalnych w Białymstoku; 

✓ internetowe publikacje na temat nowego systemu segregacji odpadów komu-

nalnych na stronie www.odpady.bialystok.pl oraz na profilu Facebook Nasz Bia-

łystok Jest Eko; 

✓ spoty w radiu Jard i Akadera przypominające zasady nowego systemu segregacji 

odpadów komunalnych w Białymstoku; 

✓ mobilny bilboard informacyjny; 

✓ dystrybucję ulotek (122 300 szt.), plakatów (9 500 szt.) oraz tabliczek informa-

cyjnych (4 100 szt.) odnośnie do nowego systemu segregacji do spółdzielni oraz 

wspólnot przez pracowników działu edukacji (ulotki dopinane do rachunków  

dla mieszkańców Białegostoku, tabliczki wywieszane na wiatach śmietników,  

a plakaty na klatkach schodowych); 

✓ dystrybucję ulotek wydawanych na kasach przez kasjerów Hipermarketu Auchan 

Produkcyjna oraz wywieszenie plakatów informacyjnych o nowym systemie  

segregacji odpadów komunalnych w strategicznych punktach Hipermarketu  

takich jak: Serwis Gwarancyjny, POK, Stacja Paliw; 

✓ udostepnienie darmowej aplikacji mobilnej Eco Harmonogram dla mieszkańców 

Białegostoku od 01.10.2018 r.; 

✓ przygotowanie filmu prezentującego zintegrowany system gospodarki odpa-

dami w naszym mieście na potrzeby konkursu ECO-MIASTO realizowanego przez 

Ambasadę Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Prezentacja 

przyczyniła się do otrzymania przez nasze miasto tytułu Eco Miasto 2018; 

✓ bieżące odpowiedzi na zapytania mieszkańców miasta Białystok poprzez infoli-

nię w spółce, maile otrzymywane na adres pytania@lech.net.pl oraz  

redakcja@lech.net.pl. 

7. W 2018 r. miasto Białystok otrzymało tytuł laureata szóstej edycji konkursu ECO-MIASTO 

w nowej kategorii „gospodarka o obiegu zamkniętym”. ECO-MIASTO to ogólnopolski pro-

jekt organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 
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Jego celem jest promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju miast i nagradzanie 

ośrodków miejskich najlepiej realizujących tę ideę w sześciu kategoriach: mobilność zrów-

noważona, gospodarka wodna, gospodarka o obiegu zamkniętym (nowa kategoria  

w 2018 r.), efektywność energetyczna budynków, zieleń miejska, a jakość powietrza. Dla-

tego też w konkursie ECO-MIASTO nagradzane są polskie miasta, najbardziej zaangażo-

wane w ochronę środowiska. Wyróżnienia w kategorii Gospodarka w obiegu zamkniętym, 

otrzymały miasta Wołomin i Gdynia, a nagrodę w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkań-

ców – Radzyń Podlaski. Najlepszym dużym miastem w tej kategorii został Białystok. Na-

grody wręczono podczas Konferencji Międzynarodowej Innowacyjne Eco-Miasto, która 

odbyła się 27 września w Warszawie. Białystok został doceniony przede wszystkim za stwo-

rzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który jest wzorcowy w skali Polski. 

Jury doceniło miasto za włączanie lokalnej społeczności w realizację gospodarki o obiegu 

zamkniętym oraz zainicjowanie działań służących zapobieganiu powstawania odpadów. 

Nagrodzone zostało też wspieranie działań w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żyw-

ności poprzez otwarcie Jadłodzielni. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r. usługi odbioru odpadów komunalnych  

w poszczególnych sektorach miasta świadczyły następujące firmy: 

✓ Sektor I – MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku; 

✓ Sektor II – KOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku; 

✓ Sektor III – MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku; 

✓ Sektor IV– MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku; 

✓ Sektor V – KOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku; 

✓ Sektor VI– Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk z siedzibą w Łomży. 

2. Natomiast od 1 października 2018 r. w związku z zakończeniem starych umów i podpisa-

niem nowych, usługi odbioru odpadów w poszczególnych sektorach świadczą następujące 

firmy wywozowe: 

✓ Sektor I – MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku; 

✓ Sektor II – KOMA Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku; 

✓ Sektor III – MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku; 

✓ Sektor IV– MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku; 

✓ Sektor V – PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce; 

✓ Sektor VI – Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk z siedzibą w Łomży. 

Zgodnie z zawartą umową usługi odbioru odpadów komunalnych realizowane będą  

od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Od 1 października 2018 r. Białostoczanie mogą korzystać z aplikacji Eco Harmonogram. Eco 

Harmonogram jest ogólnopolską aplikacją przypominającą, kiedy z danej posesji odbie-

rane są odpady komunalne. Po wprowadzeniu do programu adresu, oprócz automatycz-
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nych powiadomień, w telefonie znajdują się informacje o planowanych odbiorach oraz za-

sadach segregacji odpadów. Eko-edukacja jest mocno akcentowana poprzez szereg infor-

macji takich jak szczegółowe opisy co wrzucać, a czego nie do poszczególnych pojemni-

ków/worków, szczegółowy opis gminnego PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów ko-

munalnych) oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwarce odpadów, 

mieszkaniec może w sprawny sposób nauczyć się, gdzie powinien wyrzucić konkretny od-

pad. Aplikacja Eco Harmonogram to również zbiór innych cennych komunikatów np.: z ży-

cia gminy czy aktualnej jakości powietrza w okolicy. Eco Harmonogram jest darmową apli-

kacją do ściągnięcia na wszystkie 3 systemy operacyjne. Aplikację można zainstalować po-

bierając ją ze sklepów Androida (Google Play), Aplle'a (App Store) i Windowsa (Windows 

Store). Częstotliwość odbioru odpadów zgodna jest z obowiązującą uchwałą w tym  

zakresie. 

2. W lipcu 2018 r. w Białymstoku otwarta została pierwsza Jadłodzielnia, której idea polega 

na food sharingu – dzieleniu się jedzeniem i zapobieganiu marnotrawstwu żywności.  

W Jadłodzielni każdy może zostawić żywność nadającą się do jedzenia m.in. produkty za-

pakowane fabrycznie, suche (kasze, ryże, mąki, słodycze itp.) w nieuszkodzonych opako-

waniach, zapakowane pieczywo i wyroby piekarnicze, warzywa i owoce, oryginalnie za-

mknięte sery, jogurty, twarogi, z aktualną datą przydatności do spożycia. Osoby potrzebu-

jące mogą przyjść i bezpłatnie wziąć potrzebne produkty. Punkt mieści się w lokalu gmin-

nym przy ul. Krakowskiej 1 i jest otwarty 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00-18.00, w sobotę od 9.00 do 14.00. Operatorem jest Fundacja Spe Salvi. Zada-

nie finansowane jest z budżetu Miasta Białegostoku. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO BUDOWY POWSZECHNIE DOSTĘP-

NYCH SZEROKOPASMOWYCH SIECI TELEINFORMATYCZNYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Budowa miejskiej sieci światłowodowej. Sieć budowana poprzez własne inwestycje oraz 

zakup gotowej infrastruktury (379 900,00 zł). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Budowa miejskiej sieci światłowodowej. Sieć budowana poprzez własne inwestycje oraz 

zakup gotowej infrastruktury. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.5. DZIAŁANIA NA RZECZ ELIMINOWANIA NIEUZASADNIONEJ TERENO-

CHŁONNOŚCI ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. W procesie opracowywania dokumentacji projektowych budowy/przebudowy ulic  

w miarę możliwości stosowane są najnowsze standardy projektowe przy tworzeniu  

nowych elementów infrastruktury, a także podejmowane są działania w celu ograniczenia 

terenochłonności przez elementy już istniejące. 
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A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów 

zieleni miejskiej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.1. OSIĄGNIĘCIE WYŻSZYCH STANDARDÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 

A TAKŻE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Miasto Białystok realizuje projekt pn.: Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepl-

nej lub elektrycznej w Białymstoku”, planowany do współfinansowania ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V. Gospodarka  

Niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Podziałanie 5.4.2. Strategie niskoe-

misyjne BOF). Istotą projektu jest modernizacja indywidualnych kotłowni lub palenisk wę-

glowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła 

z wyłączeniem montażu pieców węglowych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł ener-

gii w indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Biały-

stok. Celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO2) po-

chodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji, która obok za-

nieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego powoduje, że na obszarze Miasta Białystok 

występują stężenia przewyższające standardy jakości powietrza wymagane prawem krajo-

wym i unijnym. 

Dlatego też w ramach niniejszego projektu zakłada się modernizację indywidualnych źró-

deł ciepła (tj. likwidację indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich 

źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu 

pieców węglowych) oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

Beneficjentem ostatecznym w projekcie są mieszkańcy Białegostoku – właściciele budyn-

ków jednorodzinnych położonych na terenie miasta Białegostoku. W ramach zadania pla-

nuje się objęcie nim do 2020 r. 450 gospodarstw domowych.  

Wyżej wspomniany projekt realizowany jest obecnie poprzez zlecenie dostaw i prac insta-

latorsko-montażowych Wykonawcom, z którymi zawarto niżej wskazane umowy w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

➢ wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta Białystok – umowa  

z dnia 2 sierpnia 2018 r., zgodnie z którą Wykonawca do 31 października 2019 r. zobo-

wiązany był zainstalować kolektory słoneczne w 225 gospodarstwach domowych; 

➢ modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Mia-

sta Białystok w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej 

lub elektrycznej w Białymstoku” – termin zakończenia realizacji prac wyznaczono  

na 30 października 2020 r.  

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020 – w roku 2018 rea-

lizowano „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020” uchwa-

lony w dniu 24 kwietnia 2017 r. uchwałą Rady Miasta Białystok nr XXXIV/554/17. Plan  
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ma na celu zaprezentowanie pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym przedsię-

wzięć, których realizacja nastąpi w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Plan 

gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwięk-

szenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii final-

nej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także 

do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia pozio-

mów dopuszczalnych stężeń w powietrzu oraz dla których realizowane są programy  

(naprawcze) ochrony powietrza (POP) i plany działań krótkoterminowych (PDK). Realizacja 

celów strategicznych i założeń szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej możliwa jest 

dzięki należycie prowadzonemu planowaniu zarówno na poziomie międzynarodowym, 

krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Odpowiednie planowanie energetyczne zapew-

nione przez Jednostki Samorządu Terytorialnego pozwoli zabezpieczyć Miasto w kwestii 

bezpieczeństwa energetycznego oraz uchronić przed negatywnymi skutkami oddziaływa-

nia na środowisko i skutkami wytwarzania i zużycia energii na danym obszarze. Wdrożenie 

i realizacja PGN pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej, redukcji energo-

chłonności, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a tym samym poprawę jakości po-

wietrza atmosferycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy jednocze-

snym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. 

3. W roku 2018 opracowano „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku 

na lata 2019-2023”. Dokument bilansuje moce produkcyjne źródeł ciepła, zdolności prze-

syłowe sieci cieplnych, prognozuje wzrost zapotrzebowania mocy i energii cieplnej w per-

spektywie roku 2018 oraz ocenia niezbędne inwestycje związane z rozbudową i moderni-

zacją systemu ciepłowniczego. Zgodnie z wymogami umowy sprzedaży udziałów MPEC 

Plan rozwoju został przedłożony Prezydentowi Miasta Białegostoku do konsultacji. 

4. W roku 2018 udzielono dotacji z budżetu miasta Białegostoku 12 właścicielom nierucho-

mości, którzy złożyli wnioski o dofinansowane, na łączną kwotę 18 089,80 zł na realizację 

inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W latach 

2012-2018 w ramach udzielonych dotacji z budżetu miasta 109 dotowanym na łączną 

kwotę 161 707,26 zł zdemontowano 14 963,80 m2 wyrobów zawierających azbest, które 

zostały przekazane do unieszkodliwienia, poprzez składowanie na składowiskach odpadów 

azbestowych. 

5. Akcja „Sprzątanie Świata” – jest międzynarodową akcją związaną z promocją ochrony śro-

dowiska i edukacji ekologicznej. Akcja co roku prowadzona jest także w Białymstoku.  

Cieszy się ona dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W każdy 

trzeci weekend września miliony wolontariuszy, młodzież, dorośli – wszyscy, którym zależy  

na ochronie środowiska wyruszają do lasów, na pobocza dróg, do parków i sprzątają.  

Do udziału w przedsięwzięciu zgłaszają się w głównej mierze placówki oświatowe, ale także 

pojedynczy mieszkańcy Białegostoku, którzy całymi rodzinami chodzą po osiedlach i oko-

licznych lasach wypełniając worki odpadami.   
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6. Zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni oraz terenów zurbanizowanych poprzez  

realizację nasadzeń roślin, w tym roślin cebulowych. W 2018 roku na terenie Białegostoku 

posadzono około 61 400 szt. roślin cebulowych, 224 szt. drzew, 3 595 szt. krzewów,  

2 000 szt. pnączy. 

7. Udzielanie dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) i budowę przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, związanych z likwidacją tych zbiorników, na podstawie uchwały  

Nr XXIX/306/12 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie  

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie 

Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania. 

8. Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-

ści zwierząt na terenie Miasta Białegostoku w 2018 roku” przyjętego uchwałą  

Nr XLVIII/719/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 r. Głównym celem Programu 

jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym, ograniczenie oraz 

zapobieganie bezdomności i nadpopulacji zwierząt domowych na terenie miasta Białego-

stoku. W ramach ww. Programu prowadzone są różne działania, w tym m.in.: 

➢ akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów w ramach umów zawieranych przez 

Miasto; 

➢ dokarmianie kotów wolno żyjących; 

➢ odławianie zwierząt bezdomnych i zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt; 

➢ sterylizacje i kastracje zwierząt schroniskowych; 

➢ promocyjne znakowanie psów z terenu Białegostoku. 

Realizując zadania statutowe „Schronisko dla Zwierząt” odławia bezdomne psy z terenu 

miasta zapewniając im opiekę, organizuje też akcje edukacyjno-informacyjne na terenie 

szkół i przedszkoli oraz zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zda-

rzeń drogowych z udziałem zwierząt w ramach zawartej umowy o świadczenie komplek-

sowych usług całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie Miasta Białegostoku.    

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.2. STWORZENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA 

WÓD OPADOWYCH. 

Programy i działania zrealizowane  

1. Działania zrealizowane przez Wodociągi Białostockie przedstawione przy kierunku A.3.1. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania rozpoczęte przez Wodociągi Białostockie przedstawione przy kierunku A.3.1. 

2. W 2018 roku nie były realizowane inwestycje związane z rozdziałem kanalizacji ogólno-

spławnej, jednakże w wyniku podejmowanych działań dokonano zmiany kwalifikacji kana-

lizacji ogólnospławnej, tj. około 3 km tej sieci zakwalifikowano do kanalizacji sanitarnej. 
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3. W dalszym ciągu realizowany jest „Program zagospodarowania wód opadowych i rozbu-

dowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku”. W 2018 r. opracowano „Aktualizację 

programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w gra-

nicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbior-

ników retencyjnych, rowów i odparowników”. W opracowaniu wskazane zostały węzły ka-

nalizacji deszczowej wymagające przebudowy oraz rozmieszczenie zbiorników retencyj-

nych, rowów wsiąkowych i odparowników, których zadaniem jest przejęcie wód opado-

wych, przeznaczonych do dalszego wykorzystania, np. do nawadniania drzew, trawników 

(rozwiązania korzystne ekonomicznie i ekologiczne). Zgodnie z wytycznymi programowymi 

wydawane są warunki techniczne włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz 

budowy nowej infrastruktury kanalizacji deszczowej itp. Program wykorzystywany jest 

również na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wy-

magane jest w maksymalnym stopniu zagospodarowanie wód opadowych u źródła,  

ich retencjonowanie oraz ponowne użycie np. do celów gospodarczych. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.3. ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI URZĄDZONEJ PRZY POSZANOWANIU 

UNIKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH. 

Programy i działania zrealizowane 

1. W 2018 roku zrealizowano III etap kompleksowego zagospodarowania terenu parku przy 

ul. A. Fredry. W ramach inwestycji zostały zrealizowane: boisko trawiaste do piłki nożnej, 

bulodromy, psi park wraz z infrastrukturą towarzyszącą np. alejki spacerowe, oświetlenie, 

monitoring. Całość inwestycji sukcesywnie realizowana stworzyła ogólnodostępny, spójny 

kompleks sportowo-rekreacyjny. Mieszkańcy mają możliwość uprawiania różnych dyscy-

plin sportu, tj. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, skatebording, badminton, 

ping-pong, jak również gra w szachy oraz wypoczynku wśród zagospodarowanej zieleni. 

Przedmiotowa inwestycja w optymalny sposób wykorzystuje istniejące ukształtowanie  

i warunki przyrodnicze parku (m.in. zbiornik wodny oraz zalesienie). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.4. ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA I 

OCHRONA TERENÓW O WYSOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRZED EKSPANSJĄ INWE-

STYCYJNĄ 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. W roku 2018 realizowano uchwalony w 2017 roku „Program ochrony środowiska dla mia-

sta Białegostoku na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Dokument uchwa-

lono uchwałą nr XLIII/671/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 r. Dokument 

ten został sporządzony w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Określa cele ekolo-

giczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki nie-

zbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

Program ten wskazuje także najpilniejsze kierunki działań, zarówno krótkookresowych jak 
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i długookresowych, jakie należy podjąć m.in. w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego  

i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody. 

2. Corocznie prowadzona jest akcja edukacyjna „Ratujmy Kasztany” – akcja polega na syste-

matycznym grabieniu i sprzątaniu opadających liści kasztanowców, wewnątrz których  

zimują osłonięte kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Powyższe przedsię-

wzięcie ma istotne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej kasztanowców w Mieście 

Białystok poprzez eliminację szkodników, jednocześnie podnosząc świadomość proekolo-

giczną społeczeństwa i pełniąc funkcję edukacyjną. 

3. W ramach zachowania ciągłości systemu przyrodniczego Miasta Białegostoku sukcesywnie 

jest realizowana konserwacja i odtwarzanie rowów odwadniających, cieków wodnych  

i rzeki Białej. Ponadto prowadzony jest nadzór nad stanem rowów melioracyjnych,  

powierzchniowych wód płynących zbiorników wodnych: 

➢ monitorowanie stanów grobli oraz budowli piętrzących pod względem ich szczelności 

i stabilności na zbiornikach wodnych oraz wykonywanie obiektów budowlanych  

w ich pobliżu; 

➢ monitorowanie nielegalnego zasypywania rowów melioracyjnych; 

➢ monitorowanie przepustowości rzek, cieków, rowów melioracyjnych. 
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4.2. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 

wpisuje się w szereg priorytetów i kierunków działań wynikających ze Strategii Rozwoju Mia-

sta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. Raport ze Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych za rok 2018 jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-

dzinie w Białymstoku pod adresem:  

http://bipmopr.um.bialystok.pl/informacjeojednostce/sprawozdania/raporty-ze-strategii-

rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-bialegostoku-na-lata-2011-2020.html 

Cel strategiczny B. Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkań-

ców116 

B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.1. WSPIERANIE I PROMOWANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKAL-

NYCH I DZIAŁAŃ RAD OSIEDLI 

 

Programy i działania zrealizowane  

1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2019 rok: 

➢ prowadzono nabór i weryfikację wniosków (wpłynęły 154 wnioski); 

➢ prowadzono działania informacyjno-promocyjne w zakresie zasad budżetu obywatel-

skiego, tworzenia wniosków, zakwalifikowanych projektów, obejmujące: 

✓ organizację 4 warsztatów na osiedlach Białegostoku; 

✓ szkolenie dla nauczycieli pod nazwą „Pobudzanie aktywności społecznej młodzieży 

poprzez włączanie w proces Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku”; 

✓ organizację 4 maratonów pisania projektów do BO 2019; 

✓ kampanię promocyjną „Zostań Bohaterem”. 

➢ powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2019; 

➢ zorganizowano i przeprowadzono głosowanie w formie papierowej i elektronicznej, 

utworzono mobilne punkty do głosowania; 

2. Realizacja konsultacji społecznych z mieszkańcami Białegostoku: 

➢ we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego przeprowadzono 

łącznie 41 konsultacji społecznych dotyczących:  

✓ modernizacji lub budowy 38 ulic; 

✓ aktualizacji Programu rewitalizacji Miasta Białegostoku;  

✓ programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018- 2022 plus; 

✓ projektu uchwały w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania sty-

pendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe; 

 
116 Ze względu na rozpiętość działań i liczbę jednostek oświatowych w Mieście, w niniejszym Raporcie przedstawiono syntetyczną wersję 
sprawozdania z Departamentu Edukacji UM (dotyczy kierunków B.1.3., B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., B.4.2., B.4.3., B.5.1., 
B.5.2., B.5.3., B.6.1., B.7.2., B.7.4.). 

http://bipmopr.um.bialystok.pl/informacjeojednostce/sprawozdania/raporty-ze-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-bialegostoku-na-lata-2011-2020.html
http://bipmopr.um.bialystok.pl/informacjeojednostce/sprawozdania/raporty-ze-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-bialegostoku-na-lata-2011-2020.html
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3. Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Miasta Białegostoku: 

➢ zorganizowano 8 festynów, które mieszkańcy wybrali do zrealizowania w ramach Bu-

dżetu Obywatelskiego na 2018 rok (łączny koszt 196 183,20 zł); 

➢ organizacja III Białostockiego Festynu Obywatelskiego (koszt łączny 34 686,00 zł); 

➢ spotkania i szkolenia otwarte dla mieszkańców w Centrum Aktywności Społecznej 

(udział bezpłatny): 

✓ warsztaty fotograficzne „Od przeszłości do współczesności” (koszt 4 900 zł); 

✓ mikołajkowe warsztaty tematyczne „Art-recyklingowe dekoracje świąteczne” 

(koszt 4 900 zł); 

✓ spotkania adresowane do seniorów: spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące 

postępowania z lekami pt „Przewietrz swoją apteczkę” i spotkanie z zawodnikami 

piłkarskimi klubu sportowego „Jagiellonia”; 

✓ organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci Wakacje w CASie, na które złożyły się  

2 działania (łączny koszt ok. 5 500 zł): zajęcia zorganizowane dla dzieci pod nazwą 

„Białystok na mapie świata – podróże w CASie” i warsztaty z języka angielskiego 

pod nazwą „Warsztaty językowe w CAS”; 

✓ dzień otwartych drzwi (o możliwościach realizowania potrzeb mieszkańców przy 

nieodpłatnym wykorzystaniu zasobów lokalowych Centrum Aktywności Społecz-

nej); 

4. Promocja wolontariatu: 

➢ przeprowadzenie XXIII białostockiej edycji ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu 

Nastolatków „8 Wspaniałych”. Konkurs jest adresowany do młodzieży udzielającej się 

w wolontariacie w wieku 10-19 lat. W 2018 roku do Centrum Aktywności Społecznej 

wpłynęło 66 zgłoszeń kandydatów, z czego 8 osób reprezentowało Miasto Białystok 

podczas ogólnopolskiej gali finałowej w Trzebiatowie; 

➢ przeprowadzono 4 szkolenia dla młodzieży zainteresowanej ideą wolontariatu. Zajęcia 

odbywały się w placówkach oświatowych i opiekuńczych Miasta. Uczestnicy poznali 

aktualne rozwiązania prawne dotyczące wolontariatu, motywy skłaniające do podej-

mowania nieodpłatnych działań oraz rozwiązania praktyczne związane z akcjami cha-

rytatywnymi; 

5. Współpraca Centrum Aktywności Społecznej z Radami Osiedla: 

➢ w 2018 r. istniało w Białymstoku 11 Rad Osiedla, z którymi współpraca realizowana 

była poprzez: 

✓ włączanie Rad Osiedla w organizację festynów osiedlowych, podczas których reali-

zowano zajęcia rekreacyjne, sportowe i edukacyjne dla całych rodzin (łączny koszt 

12 festynów: 121 000,00 zł); 

✓ szkolenie dla przedstawicieli Rad Osiedli w zakresie zasad Budżetu Obywatelskiego 

na 2019 rok. 
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące założeń Budżetu Obywatel-

skiego na 2020 rok. 

2. Przebudowa budynku przy ul. Węglowej na potrzeby „Białostockiego Ośrodka Wschodnich 

Sztuk Walki”. 

3. Zaprojektowanie i budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Barszczańskiej. 

4. Kontynuacja działań w zakresie preferencyjnych warunków najmu lokali użytkowych  

na rzecz organizacji pozarządowych. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy i remontu budynku 

służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy platformy dla niepełnospraw-

nych, ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki na lokale biurowe MOPR przy  

ul. Witosa 38. 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy lokalu mieszkal-

nego nr 1 i 2 w budynku przy ul. Barszczańskiej 5 ze zmianą sposobu użytkowania na cele 

specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci w wieku 10-13 lat. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Centrum Aktywności Społecznej jako nowopowstała jednostka organizacyjna Urzędu Miej-

skiego w Białegostoku zaczęła działać 1 stycznia 2018 roku. Jednym z głównych, a zarazem 

nowych zadań było bezpłatne korzystanie z pomieszczeń CAS, skierowane do organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i grup mieszkańców Białe-

gostoku realizujących spotkania, szkolenia i zajęcia służące mieszkańcom Białegostoku.  

W 2018 roku: 

➢ odbyło się 3 621 spotkań; 

➢ podpisanych zostało 111 porozumień o cykliczne użyczanie pomieszczeń i 287 wnio-

sków o jednorazowe spotkania, w tym 29 wniosków na realizację inicjatyw grup miesz-

kańców Białegostoku; 

➢ każdego tygodnia z pomieszczeń budynku przy ul. Św. Rocha 3 korzystało ok. 700 osób, 

czyli około 40 tys. osób w 2018 roku. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.2. KSZTAŁTOWANIE LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI W RAMACH WSPÓŁ-

PRACY MIĘDZY ADMINISTRACJĄ, PRZEDSIĘBIORCAMI, INSTYTUCJAMI NON-PROFIT, UCZEL-

NIAMI 

Programy i działania zrealizowane  

1. W dniu 02 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezyden-

cie Miasta Białegostoku (powołanej na lata 2015-2018), podczas których członkowie Rady 

oraz zaproszeni goście, wyrażali opinie, przedstawiali wnioski i propozycje rozwiązań do-

tyczące kluczowych inwestycji Miasta Białystok zrealizowanych i będących w trakcie reali-

zacji w latach 2014-2018. 
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2. Aktywny współudział PFRR w organizacji V Wschodniego Kongresu Gospodarczego. 

3. Organizacja spotkania motywującego – Liderzy Przyszłości – udział ponad 600 uczniów  

z białostockich szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Działaniom zrealizowanym w ramach współpracy między Miastem Białystok, a instytu-

cjami non-profit w 2018 r. kierunek nadawał Program współpracy Miasta Białystok z orga-

nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-

blicznego w roku 2018. 

6. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w konkursach i konsultacjach:  

➢ zaproszenie do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach kon-

kursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych; 

➢ przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Programu 

współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

7. Udzielanie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – zlecenie zadań 

publicznych Miasta Białystok organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowa-

dzącym działalność pożytku publicznego w formie otwartych konkursów ofert. Zlecone za-

dania obejmowały: 

➢ 5 dofinansowań wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów realizo-

wanych ze źródeł spoza budżetu Miasta Białegostoku (zadania dotyczące integracji  

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełno-

sprawnych, w zakresie ochrony zdrowia i nauki na łączną kwotę 62 450,00 zł); 

➢ prowadzenie ogólnodostępnego, międzypokoleniowego klubu osiedlowego AKTYWNI 

przy ul. Barszczańskiej 5 (kwota dofinansowania 52 955,00 zł); 

➢ prowadzenie pierwszej Jadłodzielni w Białymstoku (kwota dofinansowa-

nia 15 000,00 zł); 

➢ „Nasz Budżet Obywatelski 2019” – kampania promocyjno-informacyjna projektów  

do BO 2019 zakładająca m.in. zapoznanie się z projektami i zasadami głosowania i 

umożliwienie wnioskodawcom prezentację swoich projektów (kwota dofinansowania 

14 878,00 zł);  

➢ realizację Programu Regrantingowego pod nazwą Osiedla w działaniu celem wspoma-

gania rozwoju aktywności społecznych na białostockich osiedlach. W ramach zadania 

operator projektów przekazał w trybie konkursowym środki finansowe na przeprowa-

dzenie 14 inicjatyw sąsiedzkich (udzielona dotacja na cały projekt wyniosła  

48 675,60 zł). 

8. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego zadań publicznych Miasta Białystok w procedurze uproszczonej (bez 

konkursowej), obejmujących działania o charakterze lokalnym na rzecz białostoczan: 

➢ zrealizowano 13 ofert z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (łączna kwota 

dotacji celowych wyniosła 89 922,95 zł). 
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Mobilizacja młodzieży – Liderzy Przyszłości (spotkania motywujące PFRR). 

2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla podmiotów trzeciego sektora i grup inicjatywnych 

mieszkańców pod nazwą Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, w ramach  

którego funkcjonuje też Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: 

➢ wsparcie merytoryczne, w tym: 

✓ indywidualne doradztwo: w 2018 roku udzielono 226 indywidualnych porad doty-

czących głównie procesu rejestracji organizacji pozarządowych, źródeł finansowa-

nia, współpracy z wolontariuszami, konsultacji propozycji zmian w statutach, wnio-

sków o finansowanie projektów, zarządzania organizacją pozarządową; 

✓ 4 szkolenia w formie warsztatów adresowane do przedstawicieli organizacji poza-

rządowych w zakresie rozwijania umiejętności posługiwania się słownictwem  

w języku angielskim dotyczącym sfery pożytku publicznego, obsługi nowoczesnego 

sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w bieżącej działalności NGOs oraz  

dokumentów niezbędnych w procedurze zlecania zadań publicznych; 

✓ cykl 4 zajęć w zakresie edukacji prawnej (umowa darowizny, prawo autorskie,  

zasady RODO, mediacje); 

➢ wsparcie promocyjne, które realizowane było poprzez: 

✓ newsletter w formie elektronicznej: wysłano 580 wiadomości elektronicznych  

do przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego; 

✓ udostępnienie tablicy ogłoszeń na plakaty i stojaków na ulotki w siedzibie Centrum 

Aktywności Społecznej, zamieszczanie ogłoszeń w mediach społecznościowych; 

✓ prowadzenie bazy białostockich organizacji pozarządowych – informacje o ponad 

448 organizacjach pozarządowych znajdowały się w zestawieniu danych w roku 

2018, dostępnym na portalu miejskim www.bialystok.pl. 

3. Organizacja wydarzeń dedykowanych organizacjom pozarządowym. 

➢ w partnerstwie z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Ośrodkiem 

Wspierania Organizacji Pozarządowych, Miasto Białystok zorganizowało ogólnomiej-

skie, otwarte Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok o charakterze eduka-

cyjnym i integracyjnym; 

➢ organizacja spotkania opłatkowego białostockich organizacji pozarządowych z Prezy-

dentem Miasta Białegostoku. 

4. Współpraca z organami doradczymi działającymi przy Prezydencie Miasta Białegostoku: 

➢ Miejska Rada Seniorów w Białymstoku składa się z mieszkańców Białegostoku, którzy 

ukończyli 60 lat, wybranych przez organizacje pozarządowe. Zadaniem Rady są konsul-

tacje w zakresie polityki senioralnej, zgłaszanie propozycji rozwiązań związanych  

z życiem seniorów na podstawie zdiagnozowanych potrzeb osób starszych;  

http://www.bialystok.pl/
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➢ Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ o charakterze konsultacyj-

nym w zakresie pożytku publicznego. Składa się z przedstawicieli organizacji pozarzą-

dowych, radnych Rady Miasta Białystok i przedstawicieli Prezydenta Miasta Białego-

stoku; 

➢ Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2019, w skład którego weszli przedstawiciele orga-

nizacji pozarządowych, radni Rady Miasta Białystok oraz przedstawiciele Prezydenta 

Miasta Białegostoku. 

5. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zarejestrowane były 1.302 organizacje pozarządowe  

mające siedzibę w Białymstoku, w tym 339 fundacji i 873 stowarzyszeń. Status organizacji 

pożytku publicznego posiadało 115 organizacji pozarządowych z siedzibą w Białymstoku.            

Programy i działania nowo utworzone 

1. Pierwsza w Białymstoku Jadłodzielnia – funkcjonuje przy ul. Krakowskiej 1. Każdy mieszka-

niec może pozostawić tu niezagospodarowaną żywność nadającą się do jedzenia, a osoby 

potrzebujące mogą z niej skorzystać. 

2. „Miejsce Przyjazne Seniorom” – organizacja Konkursu Prezydenta Miasta Białegostoku  

we współpracy z Miejską Radą Seniorów w Białymstoku, adresowanego do podmiotów 

podejmujących w poprzednim roku inicjatywy skierowane do osób starszych. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.3. Wspieranie mniejszości narodowych  

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok organizacje poza-

rządowe zorganizowały przy wsparciu finansowym Miasta 24 przedsięwzięcia z zakresu 

wspierania działań mniejszości narodowych, promocji tożsamości kulturowej miasta; 

m.in.: Święto Kultury Białoruskiej, Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży  

z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Bia-

łoruska'2018”, V Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor 

– Kolor i Dźwięk”, „Vidovdan” VII Festiwal Kultury Serbskiej w Białymstoku, Festiwale kul-

tury i tradycji ukraińskich na Podlasiu, Koncert białoruskiego wykonawcy Lawona Wol-

skiego z zespołem. Dzięki wsparciu finansowemu miasta Białoruskie Towarzystwo Histo-

ryczne uzupełniło zbiory swojej biblioteki oraz wydało kolejny 49. numer „Białoruskich Ze-

szytów Historycznych”, a Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Bia-

łymstoku zorganizował X Tatarskie Warsztaty Recytatorsko-Wokalne. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury miejskie instytucje kultury reali-

zowały inicjatywy mające na celu wspieranie mniejszości narodowych. Do najważniejszych 

działań należy zaliczyć działania Białostockiego Ośrodka Kultury, w tym: 

➢ stała wystawa multimedialna „Białystok młodego Zamenhofa”, prezentująca Białystok 

jako miejsce urodzin twórcy języka esperanto, była w 2018 r. podstawą opracowania 

3 gier edukacyjnych i warsztatów: „Spotkanie z Ludwikiem”, „Teatrzyk z Ludwikiem”, 

„Kapelusz z centrum Zamenhofa”; 
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➢ 24 spotkania poświęcone mniejszościom narodowym i 1 festiwal z cyklu Ciekawi 

świata, w których uczestniczyły 4 584 osoby; 

➢ 21 działań edukacyjnych: 6 warsztatów poświęconych wielowyznaniowości Podlasia 

pn. „Religie Podlasia” (158 uczestników) i 15 zajęć edukacyjnych poświęconych wielo-

kulturowości miasta w formie gry historycznej (388 uczestników); 

➢ Festiwal WSCHÓD KULTURY – INNY WYMIAR, organizowany od sześciu lat we współ-

pracy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, Lublinem i Rzeszowem, nawiązuje 

do wielokulturowości miasta i regionu, różnorodności religijnej i narodowościowej 

dawnego Białegostoku, przenikania kultur, narodów i ich wzajemnego oddziaływania. 

W 2018 r. podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 68 wydarzeń kulturalnych (organizowa-

nych we współpracy z 47 podmiotami), w których uczestniczyło 10 225 osób; 

➢ w ramach obchodów 75. rocznicy powstania w białostockim getcie, we współpracy  

z Galerią im. Sleńdzińskich, zrealizowano ponad 14 działań poświęconych dziedzictwu 

żydowskiemu. 

3. Działania zrealizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodsta-

wowe ukierunkowane na wsparcie dzieci i młodzieży innej narodowości oraz edukację  

z zakresu tolerancji. Realizowane w formie m.in.: 

➢ programów edukacyjnych (np. program edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna”, 

program „Dziecko jako Białostoczanin, Podlasianin”); 

➢ programów wymiany kulturowej (m.in. ERASMUS +); 

➢ konkursów (konkursy recytatorskie i wokalne w języku białoruskim, konkursy pla-

styczne o tematyce tolerancji np. „Podlasie-wielokulturowość, tolerancja, współpraca” 

i „Ja i mój kolega innej narodowości”, konkursy z języka białoruskiego, niemieckiego, 

angielskiego); 

➢ wycieczek (wycieczek kulturoznawczych np. do Muzeów, wycieczek organizowanych 

dla dzieci narodowości czeczeńskiej); 

➢ przedstawień, festiwali promujących wielokulturowość (np. Festiwal „Piosenki i Tańce 

Naszego Regionu” i „Festiwal Kultur 2018” dla dzieci różnych narodowości, przedsta-

wienia szkolne realizowane dla dzieci innych narodowości, wspólne kolędowanie kolęd 

polskich i czeczeńskich); 

➢ kół i zajęć dodatkowych – wyrównawczych (zajęcia języka polskiego dla dzieci innych 

narodowości, zajęcia języka białoruskiego i ukraińskiego dla dzieci polskiej narodowo-

ści, zajęcia religii muzułmańskiej i prawosławnej dla dzieci uchodźców); 

➢ spotkań z przedstawicielami innych narodowości (np. w ramach cyklu „Z Tatarami po-

znaje świat” i 159. Rocznicy Urodzin Ludwika Zamenhofa); 

➢ zajęć integracyjnych (włączanie dzieci innych narodowości do zajęć edukacyjnych, po-

zalekcyjnych, kół zainteresowań itp.); 

➢ współpracy z poradniami psychologicznymi (np. objęcie pomocą dzieci i rodzin innych 

narodowości, prowadzenie przez psychologów i pedagogów warsztatów i pogadanek 

o tolerancji, skierowanych do wszystkich uczniów); 
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➢ współpracy z NGO (np. Fundacja Dialog, Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, 

Fundacja Twórczość i Edukacja). 

4. Działania realizowane przez pozostałe placówki takie jak: PPP, MODM (w zakresie wsparcia 

adaptacji dzieci i młodzieży mniejszości narodowych). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły  

ponadpodstawowe, ukierunkowanych na wsparcie dzieci innej narodowości oraz edukację 

dzieci z zakresu tolerancji (szerzej opisane w ramach pkt 3 programów i działań zrealizo-

wanych). 

2. Działania realizowane przez pozostałe Placówki, takie jak: PPP, MODM (w zakresie wspar-

cia adaptacji dzieci i młodzieży mniejszości narodowych) i MDK (w zakresie promocji wie-

lokulturowości). 

Programy i działania nowo utworzone    

1. Działania realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, ukierunkowane na wsparcie 

dzieci innej narodowości oraz edukację z zakresu tolerancji. Realizowane w formie m.in.: 

➢ projektów edukacyjnych promujących wielokulturowość; 

➢ współpracy z NGO. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.4. BIAŁYSTOK JAKO POMOST MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM 

Programy zrealizowane: 

1. Organizacja 8 misji gospodarczych i spotkań brokerskich, zorganizowano 120 spotkania 

uczestników misji. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Enterprise Europe Network – projekt umożliwiający internacjonalizację białostockich 

przedsiębiorstw. 

B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.1. ZWIĘKSZANIE SZANS EDUKACYJNYCH, W TYM PODEJMOWANIE 

SZCZEGÓLNEJ TROSKI O PROCES WYCHOWANIA ORAZ KSZTAŁCENIA I POPRAWY WARUNKÓW 

NAUKI DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE 

SZANS ZANIEDBANYCH WYCHOWAWCZO. 

Programy zrealizowane: 

1. Programy i działania zrealizowane przez jednostki oświatowe ukierunkowane głównie na 

aktywizację i rozwijanie zainteresowań dzieci, wsparcie terapeutyczne, wsparcie dzieci  

i młodzieży uzdolnionej. Realizowane w formie m.in.: 
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➢ programów edukacyjnych (np. „Przedszkolaki odkrywają świat”, program pedago-

giczny „Gadułka”, program „My dla innych”, program „Terapia Sztuką, program ,,Ruch, 

wzrok, słuch podstawą uczenia się”, program „Białostockie Talenty XXI wieku”, pro-

gram „Podróż w poszukiwaniu samego siebie”, „Program zajęć psychoedukacyjnych 

dla uczniów z opóźnieniem szkolnym „Spróbuję, poradzę sobie”, program Gastronomik 

Białystok – przepis na sukces); 

➢ konkursów (zgłaszanie i przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w różnego ro-

dzaju konkursach plastycznych, recytatorskich, literackich, przedmiotowych zarówno 

szkolnych, jak i zewnętrznych); 

➢ kół i zajęć dodatkowych (objecie zajęciami kół zainteresowań dzieci o uzdolnieniach 

kierunkowych, jak w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych);  

➢ programów, projektów i zajęć integracyjnych, adaptacyjnych i terapeutycznych  

(np. korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, rewalida-

cyjne, socjoterapeutyczne, rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów); 

➢ współpracy z poradniami psychologicznymi (objęcie pomocą psychologiczno-pedago-

giczną dzieci i młodzieży uzdolnionej, niepełnosprawnej oraz wyrównanie szans zanie-

dbanych wychowawczo); 

➢ pomocy finansowej (stypendia motywacyjne – za osiągniecia naukowe, artystyczne, 

sportowe, stypendia socjalne – dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej).  

2. Działania realizowane przez pozostałe Placówki, takie jak: PPP, POW (w zakresie organiza-

cji pomocy psychologicznej i wsparcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami) oraz CKU 

(w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa dla uczniów, w tym także niepełno-

sprawnych).  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej, wskazane w ramach kie-

runku B.3.1. 

2. Mobilizacja młodzieży – Liderzy Przyszłości (spotkania motywacyjne PFRR). 

4. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły po-

nadpodstawowe, ukierunkowanych głównie na aktywizację i rozwijanie zainteresowań 

dzieci, wsparcie terapeutyczne, wsparcie dzieci młodzieży uzdolnionej (szerzej opisane  

w ramach pkt 1 programów i działań zrealizowanych).  

5. Kontynuacja działań realizowanych przez pozostałe jednostki oświatowe, takie jak: PPP, 

POW, CKU (w zakresie doradztwa i poradnictwa dla uczniów, w tym także niepełnospraw-

nych) oraz MDK (w zakresie działań edukacyjno-kulturalnych).  

Programy i działania nowo utworzone    

1. Nowe programy i działania tworzone przez jednostki oświatowe ukierunkowane głównie 

na aktywizację i rozwijanie zainteresowań dzieci, wsparcie terapeutyczne, wsparcie dzieci 

i młodzieży uzdolnionej. Realizowane w formie m.in.: 

➢ programów edukacyjnych; 

➢ kół i zajęć dodatkowych;  
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➢ programów, projektów i zajęć integracyjnych i adaptacyjnych. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.2. Doskonalenie warunków dla kształcenia zawodowego, ustawicz-

nego i specjalnego dostosowanego do rynku pracy 

Programy i działania zrealizowane 

1. Działania zrealizowane przez jednostki oświatowe we współpracy z innymi podmiotami, 

ukierunkowane zarówno na szeroko rozumiane doradztwo zawodowe dla uczniów, jak  

i wsparcie kadry pedagogicznej w podnoszeniu kwalifikacji. Realizowane w formie m.in.: 

➢ doradztwa zawodowego (zapoznanie z ofertą szkół ponadpodstawowych/wyższych 

oraz potencjalnych staży pracy m.in. poprzez udział w targach edukacyjnych i targach 

pracy, spotkania z doradcami zawodowymi, tworzenie szkolnych punktów konsultacyj-

nych, współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego, indywidualne pro-

gramy preorientacji zawodowej, konsultacje z psychologiem, przeprowadzanie testów 

predyspozycji zawodowych); 

➢ wycieczek do zakładów pracy (prócz możliwości zwiedzania poszczególnych zakładów 

i stanowisk pracy, liczne jednostki organizowały spotkania z osobami reprezentującymi 

różne, ciekawe zawody); 

➢ współpracy szkół z firmami (w celu organizacji wycieczek zawodoznawczych, praktyk 

oraz staży zawodowych, udoskonalenia oferty kształcenia, wymiany dobrych praktyk), 

NGO i administracją publiczną (m.in. Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego,  

Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób, MODM, Sto-

warzyszenie „My dla innych”); 

➢ projektów, konkursów, zajęć zawodoznawczych (np. „Dobry zawód – fajne życie”, 

„Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, „Poznajemy zawody 

i pasje naszych rodziców”, „Akademia pomysłów. Buildup”, „Kompetencje cyfrowe bia-

łostockiej młodzieży kluczem do trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”, „Cen-

trum Kompetencji BOF”, projekty realizowane w ramach programu Erasmus+, „Gastro-

nomik Białystok – przepis na sukces”); 

➢ doposażenia pracowni w szkołach (działanie dotyczy głównie doposażenia klasopra-

cowni oraz stanowisk egzaminacyjnych w szkołach ponadpodstawowych);  

➢ doskonalenia zawodowego nauczycieli (zarówno wewnątrzszkolne, jak i wsparcie przy 

podejmowaniu studiów podyplomowych, kursów, czy szkoleń). 

2. Program realizacji praktyk scenicznych w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Realizacja Priorytetów B.2. oraz B.3. jest spójna z Celem 2. Kompetencje do pracy w Strate-

gii ZIT BOF. W ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i ustawicz-

nego realizowane są wybrane w trybie konkursu zintegrowanego w ramach ZIT z RPOWP  

następujące projekty: 
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➢ Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! (umowa o dofinansowanie na kwotę 

5 300 772,43 zł podpisana 28 września 2017 r.; beneficjent: Miasto Białystok; okres reali-

zacji 2017-2019). Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu zakładają przebu-

dowę z rozbudową oraz wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3, działającego 

przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, w celu stworzenia nowoczesnej pla-

cówki szkoleniowej, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości żywności i zapotrze-

bowaniem rynku pracy, co wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego  

w dziedzinie gastronomii na terenie BOF. Projekt współfinansowany z EFRR jest elemen-

tem projektu zintegrowanego; 

➢ Wiemy więcej – budujemy więcej (umowa o dofinansowanie na kwotę  

10 359 561,06 zł podpisana 28 września 2017 r.; beneficjent: Miasto Białystok; okres 

realizacji 2017-2019). Projekt (współfinansowany z EFRR) jest elementem projektu zin-

tegrowanego Wiemy więcej - budujemy więcej. Przedmiotem projektu jest budowa 

Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Budowalno-Geodezyjnych w Białym-

stoku, w celu poprawy warunków praktycznej nauki zawodu. Równocześnie realizo-

wany jest projekt ze środków EFS; 

➢ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku- Szkoła inteligentnych specjalizacji 

(umowa o dofinansowanie na kwotę 2 698 343,89 zł podpisana 18 września 2018 r.;  

beneficjent: Miasto Białystok; okres realizacji 2017-2019). Projekt współfinansowany  

z EFRR jest elementem projektu zintegrowanego. 

2. W 2018 roku trwał konkurs ogłoszony 1 września 2017 roku - Kształcenie zawodowe mło-

dzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/Infrastruktura edukacyjna na  

obszarze BOF. Do końca 2018 roku zostały wybrane do dofinansowania następujące pro-

jekty: 

➢ Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość – wniosko-

wane dofinansowanie 11 203 054,15 zł; 

➢ Z Dobrym Zawodem w dorosłość – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

– wnioskowane dofinansowanie 1 416 397,56 zł; 

➢ Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych 
CKP w Białymstoku – wnioskowane dofinansowanie 9 103 444,79 zł. 

Wszystkie powyższe projekty są współfinansowane z EFRR i są elementami projektów zin-
tegrowanych. Do 31.12.2018 r. nie zostały podpisane umowy na dofinansowanie tych pro-
jektów. 

3. Ponadto 20.12.2018 roku został ogłoszony konkurs na projekty zintegrowane dotyczące: 

Kształcenia zawodowego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/In-

frastruktury edukacyjnej na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

(20 000 000 zł – środki spoza ZIT/15 000 000 zł). Nabór od 28 lutego 2019 r. 

4. W ramach Działania 2.2. (Strategii ZIT BOF) Stworzenie Centrum Kompetencji BOF realizo-

wany jest projekt wybrany w trybie konkursowym w ramach ZIT z RPOWP (konkurs  

w 2016 r.): Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji sys-

temu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

(umowa o dofinansowanie na kwotę 13 607 735,75 zł podpisana 19 grudnia 2016 r.;  

beneficjent: Miasto Białystok; okres realizacji 2017-2021). Celem projektu jest utworzenie 

„Centrum Kompetencji BOF”, które będzie działało na rzecz dostosowania kompetencji osób 
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uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do potrzeb regionalnej gospo-

darki. 

5. W latach 2017-2019 Stowarzyszenie BOF jako partner realizowało projekt „Dobry za-

wód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, do-

finansowany z RPOWP 2014-2020. 

6. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły po-

nadpodstawowe ukierunkowanych zarówno na szeroko rozumiane doradztwo zawodowe 

jak i wsparcie kadry pedagogicznej w podnoszeniu kwalifikacji (szerzej opisane w ramach 

pkt 1 programów i działań zrealizowanych).  

7. Doskonalenie Kadry Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowo utworzone przez jednostki oświatowe działania i programy ukierunkowane za-

równo na szeroko rozumiane doradztwo zawodowe, jak i wsparcie kadry pedagogicz-

nej w podnoszeniu kwalifikacji (wpisują się w programy i działania zrealizo-

wane – pkt 1).  

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.3. TWORZENIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I UZUPEŁNIANIA KWALIFIKA-

CJI KADRY PEDAGOGICZNEJ, ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ, SOCJALNEJ, TERAPEUTYCZ-

NEJ I NAUKOWEJ 

Programy i działania realizowane 

1. Wsparcie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników realizowane było w jednostkach 

oświatowych w formie m.in.: 

➢ kursów, szkoleń i warsztatów doskonalących, stażów zawodowych, studiów podyplo-

mowych – w tym często wskazywane były szkolenia MODM i CEN. W 2018 roku szeroka 

lista odbytych szkoleń, kursów i warsztatów obejmowała nie tylko zagadnienia kompe-

tencji przedmiotowych i metodycznych, ale także ukierunkowana była na wiedzę z za-

kresu socjoterapii i profilaktyki uczniów. Ponad to kursy i szkolenia dotyczyły nie tylko 

kadry pedagogicznej, ale także pozostałych pracowników jednostek oświatowych  

np. kursy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych  

osobowych itp.); 

➢ dofinansowania kadr w zakresie rozwoju zawodowego; 

➢ organizowanych rad pedagogicznych (o charakterze szkoleniowym); 

➢ programów WDN (programy Wewnątrzszkolnego Doskonalenie Nauczycieli). 

2. Doskonalenie kadry pozostałych Placówek (Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, PPP). 

3. Organizacja kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej – MODM (np. Kurs „Original Empa-

thy Dolls”, Kurs „Terapia ręki”, „Origami w nauce i jej zastosowaniach”, „Złapmy lwa – sza-

chy po japońsku”, „Aktywna i angażująca matematyka bez szufladkowania dzieci”, „Ocena 

efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej”, Fizyka on-line atrakcyjnym wspar-
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ciem w nauce”, „Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela języków obcych”, „Innowacje pe-

dagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”, „Aktywizowanie ucznia poprzez wprowadzanie 

nowych form ruchowych”, „Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem” i in.). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań jednostek oświatowych ukierunkowanych na wsparcie kadr (opisa-

nych w ramach pkt 1 programów i działań zrealizowanych).  

Programy i działania nowo utworzone 

1. Programy utworzone przez przedszkola i szkoły podstawowe, realizowane w formie szko-
leń i projektów doskonalących kompetencje kadr (projekt „Przyjazna Nauka” oraz szkole-
nie rady pedagogicznej „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować 
kompetencje przyszłości integrujące wiedzę i umiejętności Postmilenialców”).  

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UKIERUNKOWANYCH 

NA PRZYSTOSOWANIE ABSOLWENTA SZKOŁY DO ŻYCIA ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO 

Programy i działania zrealizowane 

1. Wsparcie uczniów w rozwoju umiejętności kluczowych oraz kompetencji społecznych, re-

alizowane przez jednostki oświatowe w formie: 

➢ programów, projektów zajęć zawodoznawczych (działania wskazane w ramach kie-

runku B.2.2.); 

➢ badań poziomu umiejętności uczniów (zarówno kompetencji kluczowych zawartych  

w programach nauczania, jak i poziomu kompetencji społecznych np. twórczego roz-

wiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem itp.);  

➢ badań losów absolwentów; 

➢ prowadzonych zajęć wyrównawczych, doskonalących, kompensacyjno-korekcyjnych 

(wyrównawczych – dla uczniów wykazujących niski poziom opanowania wiedzy i umie-

jętności kluczowych zawartych w podstawie programowej, doskonalących – w zakresie 

m.in. wzmacniania kompetencji cyfrowych, językowych i indywidualnych predyspozy-

cji i zdolności uczniów, kompensacyjno-korekcyjnych np. gimnastyka korekcyjna, zaję-

cia z logopedą itp.); 

➢ konkursów, olimpiad, zawodów, turniejów (np. „Ogólnopolski Konkurs PANDA”, „Ogól-

nopolski Konkurs z Języka Angielskiego Memory Master”, „Kangur matematyczny”, 

„Niesamowita Maszyna”, „Podlaski Konkurs Wiedzy o Podatkach”, „Moja pasja począt-

kiem drogi do kariery”, „Nakręć się na zawód”, „Moje pierwsze CV”, „Zawodowi Od-

krywcy”, „Turniej Wiedzy o Zawodach”, „Olimpiada Wiedzy o Europejskim i Polskim 

Rynku Pracy”, „Olimpiada Planowania i Zarządzania Karierą Zawodową”, „Olimpiada 

Wiedzy o Biznesie i Innowacjach”); 

➢ wycieczek i spotkań zawodoznawczych (działania wskazane w ramach kierunku B.2.2.); 

➢ programów, projektów, zajęć rozwijania kompetencji społecznych (np. „Program  

adaptacji dzieci do przedszkola”, „Bezpieczne Dziecko w bezpiecznym świecie”, „Jak 
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radzić sobie ze stresem?”, „Techniki skutecznego uczenia się”, „Wychować człowieka 

mądrego, „W stronę dojrzałości”, „Senior-on”, „Stres pod kontrolą”); 

➢ współpracy z organizacjami zewnętrznymi: w zakresie doradztwa zawodowego (opi-

sane w ramach kierunku B.2.2.), w zakresie wsparcia psychologicznego (np. poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne) oraz w zakresie rozwoju funkcji społecznych (np. lo-

kalne środowisko kultury, służby bezpieczeństwa, NGO – w obszarze wolontariatu); 

➢ programów profilaktyki zdrowia (szerzej opisane w ramach kierunków celów  

B.5.3 i B.6.1.); 

➢ innowacji pedagogicznych (działania wskazane w ramach kierunku B.3.3.). 

2. Działalność pozostałych Placówek z zakresu doradztwa zawodowego (POW, CKU) metod 

motywowania do nauki (PPP), organizacji wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym 

(MDK). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły po-

nadpodstawowe, ukierunkowanych na wsparcie uczniów w rozwoju umiejętności kluczo-

wych oraz kompetencji społecznych (szerzej opisane w ramach pkt 1 programów i działań 

zrealizowanych). 

2. Kontynuacja działalności pozostałych Placówek (opisana w ramach programów i działań 

zrealizowanych w pkt 2). 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowo utworzone przez jednostki oświatowe programy i działania, ukierunkowane  

na wsparcie uczniów w rozwoju umiejętności kluczowych oraz kompetencji społecznych 

(wpisują się w programy i działania zrealizowane w pkt 1).  

B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.1 DOPOSAŻENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWOCZE-

SNY SPRZĘT I INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ. 

Programy i działania zrealizowane: 

1. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego:  

➢ przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12; 

➢ przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1.  

Nowoczesne bazy szkolenia praktycznego zostały zrealizowane przy współfinansowaniu  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020. Dofinansowanie unijne na oba obiekty wyniosło 15 660 333,49 zł. Zrealizo-

wane inwestycje wzmocnią rozwój szkolnictwa zawodowego w Mieście Białystok. 

2. Zakończono termomodernizację 2 obiektów oświatowych: 

➢ Internat Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26; 
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➢ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Zwycięstwa 28 - dokończenie termomodernizacji 

(wymiana instalacji c.o. i elektrycznej). 

3. Wybudowano Żłobek Miejski z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu na osiedlu Ba-

cieczki, przy ul. Oriona – 2-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1 034,34 m2. 

Obiekt ma 8 oddziałów z przeznaczeniem dla 192 dzieci. Inwestycja współfinansowana 

była z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-

luch+” 2018 (kwota dofinansowania – 3 837 244,55 zł). 

4. Zrealizowano inwestycje mające na celu likwidację barier architektonicznych w placów-

kach oświatowych – wykonano pochylnie i platformy dla niepełnosprawnych przy I Liceum 

Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych. 

5. Sukcesywnie przeprowadzana jest budowa obiektów sportowych i boisk, w tym przy 

obiektach oświatowych. W 2018 roku wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podsta-

wowej nr 26, ul. Radzymińska 11 z zapleczem i łącznikiem komunikacyjnym wraz z zago-

spodarowaniem terenu, doziemną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 

oświetleniem terenu. 

6. Ponadto wykonano:  

➢ modernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Gdańska 23/1 (wy-

miana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających);  

➢ rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A o 8-oddziałowe przedszkole 

oraz 4-kondygnacyjną część dydaktyczną szkoły; 

➢ budowę Centrum Aktywności Wielopokoleniowej oraz ogrodzenie przy Szkole Podsta-

wowej nr 47, ul. Palmowa 28; inwestycja współfinansowana ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; kwota dofinansowa-

nia – 166 000,00 zł; 

➢ plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 15, ul. W. Broniewskiego 1; 

➢ plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 42, u. Sokólska 1; 

➢ przebudowę instalacji elektrycznych w Zespole Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28. 

7. Działania realizowane przez jednostki oświatowe w zakresie:  

➢ doposażenia placówek w sprzęt techno-dydaktyczny (np. tablety, laptopy, roboty, mo-

nitory, urządzenia interaktywne, systemy nagłośnienia, mikroskopy i in.) oraz meble 

do sal szkolnych (ławki, szafki dla uczniów itp.); 

➢ remontów, renowacji i rozbudowy (m.in. sal, korytarzy, świetlic szkolnych, obiektów 

sportowych i rekreacyjnych);  

➢ tworzenia nowoczesnych specjalistycznych pracowni edukacyjnych – szczególnie dzia-

łania te podejmowane były w szkołach ponadpodstawowych (m.in. w ramach projek-

tów: „Młode Kadry”, „Z kluczem w przyszłość”, "Ramię robota typu RRR sterowane 

pneumatycznie z chwytnikiem typu szczękowego", ,,Kuźnia Mentorów”, grant  

„Logistic go”). 

8. Działalność pozostałych Placówek oświatowych i szkoleniowych z zakresu doposażenia  

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (POW, PPP, MODM, MDK). 
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji  

1. Inwestycje w realizacji:  

➢ budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A; 

➢ rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4; 

➢ budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego,  

ul. Ciepła 32. 

2. Miasto Białystok posiada dokumentacje projektowe na: 

➢ przeprowadzenie termomodernizacji 17 obiektów oświatowych wraz z uzyskanymi po-

zwoleniami na budowę. Na powyższe inwestycje zostały złożone wnioski o dofinanso-

wanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

➢ budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy: Zespole Szkół Technicznych, ul. Sto-

łeczna 21; Zespole Szkół Rolniczych, ul. ks. St. Suchowolca 26; Zespole Szkół Zawodo-

wych nr 2, ul. Świętojańska 1 oraz Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 14. Inwestycje przy trzech szkołach (ZST, ZSZ nr 2 oraz ZSR) otrzymały dofi-

nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 (łączna kwota dofinansowania – 23 004 842,83 zł); 

➢ budowę sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grottgera 9; 

➢ budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Wł. Broniew-

skiego 14; 

➢ budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślni-

cza 12/3; 

➢ budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38; 

➢ budowę Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII Liceum Ogólnokształcącym, 

ul. Wierzbowa 7; 

➢ przebudowę wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Nr 2, ul. Mazowiecka 35. 

3. Dokumentacje projektowe w trakcie opracowania na:  

➢ przebudowę dachu, wymianę okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpie-

czających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8; 

➢ stołówkę z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11; 

➢ budowę sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji 

Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, ul. Anto-

niuk Fabryczny 40; 

➢ budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55; 

➢ budowę żłobka na os. Wygoda. 

9. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły po-

nadpodstawowe, wskazanych w ramach pkt 7 programów i działań zrealizowanych. 

 

 



126 | S t r o n a  

Programy i działania niezrealizowane 

1. Brak środków w Przedszkolu nr 52 na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu tereno-

wego do ogrodu przedszkolnego.  

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowo utworzone przez przedszkola i szkoły podstawowe działania obejmują doposażenie 

placówek w pomoce dydaktycznie (biblioteki, materiały do zajęć) oraz rozbudowę, termo-

modernizację i remonty placówek. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.2. DOSKONALENIE WSPÓŁDZIAŁANIA PRACODAWCÓW, UCZELNI 

ORAZ SZKÓŁ 

Programy i działania zrealizowane  

1. Współpraca przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych m.in. z: innymi 

placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi, MODM, CEN, przedsiębiorcami, CKU, Urzę-

dem Miasta. W 2018 r. współpraca ta ukierunkowana była głównie na (bardziej szczegó-

łowy zakres współpracy opisany został w ramach innych kierunków działań, które realizo-

wały jednostki oświatowe – B.1.3., B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.4.2., B.5.1., B.5.2., B.6.1., 

B.7.2., D.1.1., D.5.3., D.6.6.): 

➢ doradztwo zawodowe (w tym wielokrotny udział uczniów w zajęciach i wykładach 

szkół wyższych); 

➢ organizację praktyk zawodowych (dla uczniów); 

➢ organizację praktyk studenckich w placówkach oświatowych; 

➢ doskonalenie kadry nauczycielskiej; 

➢ realizację projektów międzyszkolnych. 

2. Działalność pozostałych Placówek w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz 

instytucjami spoza regionu (POW, MODM, MDK) – administracją publiczną, szkołami wyż-

szymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami oświato-

wymi.  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań realizowanych przez jednostki oświatowe w zakresie współpracy  

z innymi podmiotami (opisane w ramach pkt 1 programów zrealizowanych).  

2. Działalność szkoleniowo-doradcza CKU. 

Programy i działania niezrealizowane 

1. W pewnych aspektach nie zostały w pełni zrealizowane działania jednostek oświatowych, 

m.in.: 

➢ udział w wybranych konkursach i projektach realizowanych przez szkoły wyższe; 

➢ realizacja wspólnych imprez z innymi placówkami oświatowymi; 

➢ praktyki studenckie w placówkach oświatowych. 
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Programy i działania nowo utworzone    

1. Nowo utworzone działania realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły  

ponadpodstawowe (we współpracy z innymi podmiotami) obejmowały praktyki studenc-

kie w placówkach oświatowych oraz innowacje pedagogiczne (bardziej szczegółowy opis 

znajduje się w ramach kierunku B.3.3). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.3. MODYFIKACJA KSZTAŁCENIA TRADYCYJNEGO NA RZECZ KSZTAŁCE-

NIA INNOWACYJNEGO I KREATYWNEGO 

Programy i działania zrealizowane  

1. Wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań przez jednostki oświatowe. Działania 

te w roku 2018 koncentrowały się głównie na: 

➢ realizacji programów i projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych ma-

teriałów dydaktycznych (np. „Kodowanie na dywanie”, „Przedszkolaki odkrywają 

świat”, „Mały Odkrywca Wielkiego Świata”, „Program Gastronomik Białystok”); 

➢ wprowadzaniu innowacji pedagogicznych (m.in.: „Bądźmy razem, a nie obok” – pro-

gram terapeutyczny; „English through songs, traditional tales and rymes”;  

„Gadułki – projekt do komunikacji alternatywnej do pracy z dziećmi niepełnospraw-

nymi”; „ Małe opowiastki – wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci trzyletnich przez 

czytanie i samodzielne tworzenie literatury”; „Bilingual Kids” – program nauczania 

dwujęzycznego; „Mistrzowie kodowania – Mistrzami matematyki”; „Oczko w głowie” 

– elementy terapii widzenia; „Mały architekt” – zajęcia rozwijające umiejętności kon-

strukcyjno-artystyczne; „Savoir-vivre dla dzieci, czyli jak zostać prawdziwym rycerzem 

i grzeczną królewną”; „Twórczy przedszkolak – rozwijanie twórczej aktywności 

dziecka”; „Dziecko w świecie wartości – wartościowy człowiek”; „Realizacja programu 

języka angielskiego z rozszerzonym wymiarem godzin w gimnazjum”; „Cztery pory roku 

na Podlasiu” – edukacja plastyczna; „Gdzie podziała się woda?” – edukacja wczesnosz-

kolna; „Zainspirować i odkryć talenty – edukacja regionalna”; ,,Dzień bez pracy domo-

wej’’; „Mój przyjaciel Kodu” – krótki kurs tworzenia gier komputerowych 3D; „Misja 

statystyka” – wprowadzenie elementów statystyki w edukacji wczesnoszkolnej; „Ma-

tematyka z Geogebrą” – wykorzystywanie w praktyce TIK; „PADLET – wirtualna ta-

blica”; „Angielski bez granic”; „Zostań błędożercą”; „Matematyka to podstawa”; „Tro-

piciele słów”); 

➢ szkoleniu nauczycieli z zakresu nowych metod nauczania (np. w ramach programu 

ERARSMUS+ „Szkoła XXI wieku” – zagraniczne szkolenia nauczycieli, a także w ramach 

szkoleń MODM); 

➢ nowoczesnych projektach edukacyjnych (np. „Dar Zabawy”, „Kreatywny przedszko-

lak”, „Akademia Wyobraźni Play Doh”, „Bohater Dnia”, „Dary Froebla”, „Kompetentny 

nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, „Aktywna tablica”, „Odkrywamy 
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talenty”, „e-twinning”, „Z kluczem w przyszłość”, „Odkrywcy Diamentów”, „Wieloza-

daniowy robot gąsienicowy”, „EduBoty – roboty na każdej lekcji”, „Chemia światła,  

fizyka dźwięku”, „przedszkole bez zabawek”); 

➢ doposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt (szerzej opisane w ramach kierunku B.3.1.); 

➢ modyfikacji programów nauczania, w tym tworzenia nowych kierunków – głównie  

w szkołach ponadpodstawowych, zawodowych; 

➢ udziale uczniów w zajęciach szkół wyższych.   

2. Działalność pozostałych Placówek z zakresu: szkoleń i warsztatów nowoczesnych metod 

nauczania (MODM – szerzej opisane w ramach kierunku B.2.3.), wprowadzania innowacji 

pedagogicznych (POW), organizacji nowoczesnych zajęć edukacyjno-kulturalnych (MDK). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. W ramach Działania 2.5. Strategii ZIT BOF Rozwój kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży 

realizowany jest projekt Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku (tryb po-

zakonkursowy; zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; finansowany w ra-

mach ZIT z RPOWP; umowa o dofinansowanie na kwotę 17 444 844,44 zł podpisana 28 wrze-

śnia 2017 r. (zmieniona aneksem nr 1 z dnia 15 października 2018 r.); beneficjent: Miasto Bia-

łystok; okres realizacji 2016-2020). W ramach projektu powstaje Epi-Centrum Nauki – instytu-

cja popularyzująca naukę i innowacje wraz z wyposażeniem wystaw stałych, czasowych pra-

cowni/laboratoriów oraz ścieżek edukacyjnych w celu świadczenia usług dydaktycznych. Re-

zultatem działalności będzie wysoka innowacyjność młodego społeczeństwa, kreowana przy 

wykorzystaniu wyposażenia udostępnianego dzieciom i młodzieży. 

2. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponad-

podstawowe w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań (szerzej opisane w ra-

mach programów i działań zrealizowanych w pkt 1). 

3. Wzrost kształcenia innowacyjnego w CKU, poprzez udział pracowników w projekcie ERA-

SMUS+. 

Programy i działania niezrealizowane 

1. Jedna placówka oświatowa wskazała działania niezrealizowane: 

➢ zakup nowoczesnego sprzętu; 
➢ opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego. 

 

Programy i działania nowo utworzone    

1. Nowe programy w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, wdrażane przez jed-

nostki edukacyjne, wpisują się w programy i działania zrealizowane w pkt 1. 
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B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.4.2. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM, KATASTROFOM I SYTUACJOM 

KRYZYSOWYM 

Programy i działania zrealizowane  

1. Wykonano studnię głębinową, wierconą do celów obrony cywilnej, zlokalizowaną przy ul. 

Mazowieckiej (osiedle Piaski). 

2. W zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej: 

➢ przygotowano i wydano zarządzenie Nr 122/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 

18 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, spraw obronnych, za-

rządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku. Za-

rządzenie nakłada obowiązek realizacji określonych zadań przez 60 zakładów pracy  

(w tym Spółki Gminy oraz Szpital Miejski im. PCK - realizujące zadania obronne), 69 

szkół, 35 jednostek organizacyjnych Urzędu, Komendę Miejską Państwowej Straży  

Pożarnej, Komendę Miejską Policji oraz Straż Miejską; 

➢ zgodnie z Planem Kontroli na 2018 rok, przeprowadzono kontrole w 6 zakładach pracy 

i 4 szkołach; 

➢ zaktualizowano Plan Obrony Cywilnej Miasta Białegostoku, Plan działania Samodziel-

nego Plutonu do Zadań Ogólnych, Plan działania Miejskiego Ośrodka Analizy Danych  

i Alarmowania, Plany organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpital-

nych Miasta Białegostoku (plany opracowano dla ośmiu zespołów), Procedury rozwi-

nięcia Osiedlowych Punktów Zakwaterowania, Plan ewakuacji III stopnia ludności Mia-

sta Białegostoku, Bazę Danych Obrony Cywilnej; 

➢ przeprowadzono cztery treningi kwartalne Miejskiego Ośrodka Analizy Danych  

i Alarmowania z zakresu Systemu Wykrywania i Alarmowania; w dniach  

15-19 października 2018 r. MOADA brała udział w ogólnokrajowym ćwiczeniu pod 

kryptonimem „PATROL-18”; 

➢ na terenie miasta zainstalowanych jest 99 syren, w tym: 23 syreny elektroniczne z moż-

liwością nadawania komunikatów słownych oraz 76 syren mechanicznych; 

➢ w ramach doskonalenia funkcjonowania systemu alarmowego, w 2018 roku wydatki 

poniesione na system alarmowy wyniosły 8 578,80 zł (8 000,00 zł - awaryjna naprawa 

syren; 578,80 zł - dostarczenie energii elektrycznej do syren); 

➢ przeprowadzono remonty i konserwację w 6 budowlach ochronnych, na które admini-

stratorzy wydali 61 800 zł; 

➢ w ramach doskonalenia zawodowego, zrealizowano szkolenia w zakresie spraw obron-

nych oraz w zakresie obrony cywilnej - łącznie w szkoleniach uczestniczyło 4 222 osób; 

➢ opracowano i rozpowszechniono na terenie zakładów pracy i szkół materiały promu-

jące obronę cywilną w postaci tablic sygnałów alarmowych. 

3. W zakresie zadań i działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego realizowano: 
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➢ pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego; 

➢ współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

➢ bieżące zapewnienie obiegu informacji w systemie wczesnego ostrzegania poprzez 

przekazywanie komunikatów, informacji i ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach; 

➢ współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i huma-

nitarne oraz inne związane z zapobieganiem i likwidacją bieżących zagrożeń występu-

jących w mieście; 

➢ uruchamianie i koordynowanie działań prowadzonych w czasie wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, zdarzeń i zagrożeń dla życia zdrowia, mienia i środowiska; 

➢ realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej pań-

stwa; 

➢ współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

➢ przeprowadzanie treningu odbioru sygnałów alarmowych w radiowej sieci ostrzegania 

Sił Powietrznych RP o zagrożeniu uderzeniami z powietrza; 

➢ przyjmowanie zawiadomień zgłaszanych w trybie uproszczonym o planowanych zgro-

madzeniach publicznych, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym na terenie 

miasta; 

➢ przeprowadzenie praktycznego treningu z zakresu alarmowania ludności za pośrednic-

twem systemu alarmowania miasta, poprzez uruchomienie systemu w dniu 1 września 

w celu uczczenia kolejnej rocznicy wybuch II wojny światowej oraz 17 września w rocz-

nicę agresji wojsk sowieckich na terytorium Polski; 

➢ udział w ogólnopolskich ćwiczeniach „PATROL-18”. 

4. W ramach prowadzonej działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego, właściwego funkcjonowania miasta i jego zasobów oraz sprawnego współdzia-

łania służb, mając na uwadze eliminowanie i zapobieganie występowania i reagowania na 

zaistniałe zdarzenia zagrażające życiu, zdrowiu mieszkańców oraz ochrony mienia i środo-

wiska w 2018 r.: 

➢ zaktualizowano „Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Białystok”; 

➢ zaktualizowano „Procedury rozwinięcia Osiedlowych Punktów Zakwaterowania  

w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego”; 

➢ zaktualizowano „Plan wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przy-

padku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego dla Miasta Białegostoku”; 

➢ zaktualizowano procedury podejmowania działań na terenie Białegostoku w zakresie 

ratowania i ochrony zwierząt bezdomnych, chorych, rannych, dzikich, które uległy  

wypadkowi, są zagrożone, stanowią zagrożenie, wymagają odłowienia; 

➢ zaktualizowano procedury współdziałania w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania 

podstawowego układu drogowego oraz miasta Białegostoku w sytuacji wystąpienia 

ekstremalnych warunków pogodowych grożących paraliżem miasta; 

➢ zaktualizowano procedury współdziałania dotyczące udzielania pomocy w okresie  

zimowym osobom starszym, niedołężnym oraz bezdomnym; 
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➢ zaktualizowano procedury dotyczące współdziałania w zakresie funkcjonowania (włą-

czania i wyłączania) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w sytuacji wystąpienia 

ekstremalnych warunków pogodowych grożących paraliżem miasta lub innych  

sytuacji kryzysowych, podczas których zachodzi konieczność wyłączenia – włączenia  

sygnalizacji; 

➢ zaktualizowano procedury działania punktu informacyjnego w przypadku wystąpienia 

zdarzenia masowego; 

➢ opracowano „Plan organizacji baz zabezpieczenia materiałów ochronnych budynków 

przed zalaniem podczas nawałnic”; 

➢ opracowano „Procedurę współdziałania w zakresie funkcjonowania w szkołach baz 

materiałów do ochrony i zabezpieczenia mienia przez mieszkańców Białegostoku w sy-

tuacjach kryzysowych spowodowanych wystąpieniem groźnych zjawisk atmosferycz-

nych w postaci intensywnych opadów deszczu powodujących zalania i podtopienia 

obiektów”; 

➢ przygotowano i wdrożono porozumienie o współdziałaniu w zakresie funkcjonowania 

w szkołach baz materiałów do ochrony i zabezpieczenia mienia przez mieszkańców Bia-

łegostoku w sytuacjach kryzysowych spowodowanych wystąpieniem groźnych zjawisk 

atmosferycznych w postaci intensywnych opadów deszczu powodujących zalania  

i podtopienia obiektów, zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku a Dyrek-

torem Szkoły Podstawowej nr 37, Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 28, Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 52 oraz 

Komendantem Straży Miejskiej w Białymstoku”. 

5. Na stronach internetowych portalu Urzędu Miejskiego zamieszczono informacje o wystę-

pujących zagrożeniach dla życia i zdrowia mieszkańców, mienia i środowiska naturalnego 

oraz promowano zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa, m.in.: 

➢ opracowanie i rozpowszechnienie informacji dotyczącej zasad zachowania się podczas 

fali upałów, dot. ASF, szczepień lisów przeciwko wściekliźnie oraz jakości wody pitnej; 

➢ ulotki informacyjne z wyznaczonymi bazami magazynowymi worków i piasku oraz  

instrukcją postępowania w razie ulew i podtopień; 

➢ „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych - Bądź gotowy”. 

6. W ramach bezpieczeństwa i porządku publicznego Biuro Zarządzania Kryzysowego nadzo-

ruje przeprowadzanie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeń-

stwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”. Powyższy program realizo-

wany jest rokrocznie przez szereg instytucji miejskich i ma na celu poprawę stanu szeroko 

pojętego bezpieczeństwa, w tym poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Białego-

stoku. Przedsięwzięcia określone w „Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” w roku 2018 rea-

lizowano w ramach pięciu segmentów: 

➢ ograniczający przestępstwa i wykroczenia w miejscach publicznych; 

➢ zmierzający do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
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➢ zmierzający do zapobiegania zjawiskom patologii oraz demoralizacji wśród dzieci, mło-

dzieży i rodziny; 

➢  zagrożeń kryzysowych; 

➢ zmierzający do zaangażowania przy realizacji programu lokalnych społeczności.  

7. Zrealizowane w ramach ww. programu przedsięwzięcia: 

➢ zapewniono emisję dwóch spotów reklamowych (profilaktycznych) o zagrożeniach 

okresu zimowego, spoty skierowane do mieszkańców Białegostoku dotyczyły zacho-

wania równowagi i zasad bezpieczeństwa na drodze, noszenia elementów odblasko-

wych podnoszących bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz wsparcia osób bez-

domnych i potrzebujących, a także informowania służb ratowniczych o występujących 

zagrożeniach; 

➢ zorganizowano imprezę profilaktyczno-edukacyjną „Bezpieczne Wakacje 2018”  

na plaży miejskiej, mającą na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży, bezpiecz-

nych zasad zachowania, podczas letniego wypoczynku, promowanie bezpiecznej jazdy 

na rowerze, bezpieczeństwa nad wodą oraz zasad zdrowego żywienia; 

➢ współorganizowano konkurs wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej „Bezpieczeństwo na 6, którego głównym celem było utrwa-

lenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowia i życia; 

➢ wsparcie XXII Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego; 

➢ akcja odblaskowa „Noś odblaski”, mająca na celu promowanie noszenia elementów 

odblaskowych przez białostoczan; 

➢ akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas której najmłodsi poznają podstawowe  

zasady poruszania się po drogach; 

➢ akcja „Zimowy Ratownik” - działania, które miały na celu pomoc osobom bezdomnym 

w okresie zimowym; 

➢ „Dyskoteka”, „Ostatki”, „Wielkanoc”, „Śmigus”, „Osłona”, „Andrzej” – działania ma-

jące na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w rejonach klubów nocnych i dys-

kotek; 

➢ „Znicz”, „Hiena cmentarna” – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa zwią-

zanego z nasileniem ruchu w rejonach nekropolii oraz przeciwdziałania przypadkom 

kradzieży i dewastacji mienia w okresie świąt „Wszystkich Świętych”; 

➢ „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Patrol szkolny” – działania mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa dzieci; 

➢ „Bezpieczna Plaża Miejska Dojlidy” – działania mające na celu poprawę bezpieczeń-

stwa na plaży miejskiej w okresie wypoczynku letniego; 

➢ „Porzucony pojazd” – działania mające na celu eliminowanie z przestrzeni publicznej 

wraków i porzuconych pojazdów; 

➢ „Petarda” – działania mające na celu przestrzeganie przepisów dotyczących handlu  

artykułami pirotechnicznymi w okresie Sylwestra; 
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➢ „Brak tolerancji oraz rasizmu” – działania mające na celu eliminowanie zachowań rasi-

stowskich; 

➢ „Czysty Białystok”, „Sprzątnij po swoim psie” – działania mające na celu przestrzeganie 

przepisów zawartych w ustawie o przestrzeganiu porządku i czystości w gminach; 

➢ akcja „Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką” – skierowana do rowerzystów – przeka-

zanie kamizelek odblaskowych na ścieżkach rowerowych mieszkańcom Białegostoku; 

➢ akcja informacyjna „Nie zostawiaj dziecka w aucie w czasie upału” – kolportaż ulotek  

i plakatów w tym zakresie; 

➢ akcja „Bądź widoczny na drodze” – przekazywanie odblasków pieszym w rejonie cmen-

tarzy; 

➢ prowadzono działania edukacyjno-informacyjne w okresie poprzedzającym rozpoczę-

cie sezonu wakacyjnego, jak również w czasie jego trwania o tematyce bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w czasie wolnym oraz mechanizmów unikania zagrożeń związanych 

z wypoczynkiem w trakcie trwania wakacji; 

➢ działania związane z bezpieczeństwem uczestników w ruchu drogowym „Niechronieni 

uczestnicy ruchu drogowego”, „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Pasy i foteliki”,  

„L-ka”, „Dyskoteka”, „Bezpieczny Autobus”. 

Szczególne zaangażowane w realizacji przedsięwzięć i zadań wykazały placówki oświa-

towe, uczelnie wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, Komenda Miejska Policji w Białym-

stoku, Komenda Miejska PSP w Białymstoku oraz Straż Miejska w Białymstoku. 

8. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania sytuacjom kryzyso-

wym, jednostki oświatowe koncentrowały się w roku 2018 głównie na: 

➢ współpracy z służbami bezpieczeństwa (m.in. policją, strażą pożarną, grupą ratowni-

czo-medyczną, centrum powiadamiania ratunkowego, biurem zarządzania kryzyso-

wego) w zakresie realizacji zajęć edukacyjnych o charakterze profilaktycznym, zarówno 

na terenie jednostek oświatowych, jak i na terenie siedziby służb; 

➢ zabezpieczeniu terenów placówek (monitoring, przeglądy techniczne); 

➢ zajęciach edukacyjnych dla uczniów – profilaktyka zachowań w sytuacjach niebezpie-

czeństwa (np. „Kibic z klasą”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Jestem widoczny,  

jestem bezpieczny”, „Bezpieczne wakacje”, „Kodeks przedszkolaka”, „Nieustraszone 

dzieciaki”, „Ostatni skok”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich, cyberprzemoc,  

stalking”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Tolerancja jest ok”, „Młodzi bezpieczni  

na drodze”); 

➢ zajęciach edukacyjnych dla rodziców – profilaktyka zachowań w sytuacjach niebezpie-

czeństwa (np. „Zachowania ryzykowne młodzieży, w tym zachowania suicydalne",  

„Zagrożenia w sieci”); 

➢ konkursach o tematyce bezpieczeństwa (np. „Bezpieczeństwo na 6”, „Bezpieczne ferie 

zimowe”, „Bezpieczny przedszkolak”); 

➢ próbnych ewakuacjach (przeprowadzanie próbnych ewakuacji dzieci i całego perso-

nelu przy udziale przedstawicieli służb bezpieczeństwa); 
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➢ szkoleniach kadry z zakresu zapobiegania sytuacjom kryzysowym (m.in. szkolenia pod 

kątem obrony cywilnej, pierwsza pomoc, BHP, szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia 

dotyczące cyberprzemocy, szkolenia z zakresu procedur ewakuacji); 

➢ opracowaniu programów z zakresu zapobiegania sytuacjom kryzysowym (opracowa-

nie procedur postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu). 

9. Działalność pozostałych Placówek z zakresu rozwoju systemów bezpieczeństwa – próbne 

ewakuacje oraz szkolenia dla pracowników (POW, MDK, PPP), a także przeglądy stanu  

budynków. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Infolinia Urzędu Miejskiego – dzięki specjalnej linii telefonicznej obsługującej wszelkie  

zapytania dotyczące spraw urzędowych i interwencji zgłaszanych telefonicznie kontakt 

mieszkańców z urzędem jest szybszy i łatwiejszy niż wcześniej. W sytuacjach kryzysowych 

Infolinia jest jedną z najlepszych form komunikacji z mieszkańcami. Dzięki pracy infolinii 

możliwe było udzielenie informacji mieszkańcom podczas podtopień, które były skutkami 

nawałnic oraz podczas ewakuacji mieszkańców w związku z odkryciem niewybuchu na jed-

nej z inwestycji.  

2. W ramach realizacji poszczególnych segmentów „Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”  

zorganizowano: 

➢ Ogólnopolski Turniej BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego); 

➢ imprezę profilaktyczno-edukacyjną na plaży miejskiej „Bezpieczne Wakacje”, mającą 

na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży, bezpiecznych zasad zachowania pod-

czas letniego wypoczynku; 

➢ działania „Bezpieczna droga do szkoły/domu”; 

➢ działania „Szkolny Patrol”, „Zimowy Ratownik”; 

➢ działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (kie-

rowcy, piesi, rowerzyści) oraz egzekwowania przestrzegania przepisów prawa związa-

nych z bezpieczeństwem na drodze. 

3. Kontynuacja działań w zakresie zabezpieczania otworów drzwiowych i okiennych w wy-

kwaterowanych budynkach płytami OSB. 

4. Stały monitoring pustostanów budynków i lokali wykwaterowanych. 

5. Monitorowanie obiektów przychodni. 

6. Działania zrealizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania sytuacjom kryzyso-

wym w roku 2018, kontynuowane będą w kolejnych latach (opisane szerzej w pkt 9 pro-

gramów i działań zrealizowanych). 

7. Współpraca POW z służbami bezpieczeństwa. 

 

 



135 | S t r o n a  
 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Aplikacja CiTTy – powstała, aby usprawnić komunikację z mieszkańcami. Dzięki tej platfor-

mie, dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej oraz w postaci aplikacji mobilnej, bia-

łostoczanie mogą w prosty sposób zgłaszać do urzędu miejskiego problemy, takie jak  

np. powalone drzewo, nielegalne graffiti czy niezabezpieczone sople lodu na fasadzie bu-

dynku. Każde takie zgłoszenie wraz z dokumentującym je zdjęciem trafi za pomocą aplika-

cji do odpowiedniej komórki w magistracie. Dzięki aplikacji CiTTy białostoczanie mają moż-

liwość informowania o niepożądanych zdarzeniach ze swojego najbliższego otoczenia, 

dzięki czemu drobne sprawy mogą być załatwione szybciej, bez zbędnych formalności  

w postaci petycji czy wniosków. Ponadto jest ona dostosowana do potrzeb osób niewido-

mych, niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo oraz niesłyszących. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.4.3. BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIE-

CZEŃSTWEM W MIEŚCIE 

Programy i działania zrealizowane 

1. Funkcjonowanie całodobowo Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w struktu-

rach Biura Zarządzania Kryzysowego mającego za zadanie zapewnienie sprawnego prze-

pływu informacji oraz skutecznego kierowania i koordynowania działaniami w zakresie za-

pobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli  

w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzyso-

wych oraz odtwarzania infrastruktury. 

2. Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który prowadzi ocenę wy-

stępujących i potencjalnych zagrożeń, przygotowuje propozycje działań, opiniuje plany  

i programy dot. bezpieczeństwa oraz organizuje informowanie społeczeństwa o zagroże-

niach. 

3. Funkcjonowanie Komisji bezpieczeństwa i porządku, która prowadzi ocenę zagrożeń po-

rządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniuje pracę Policji i innych służb,  

inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu  

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniuje i przygotowuje plany i pro-

gramy dot. bezpieczeństwa. 

4. Prowadzona jest rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta w rejonach o potencjalnie naj-

większych zagrożeniach dla bezpieczeństwa ludzi i ochrony szczególnych obiektów, miejsc 

pamięci oraz innych miejsc o zwiększonym zagrożeniu według wskazań Policji, Straży Miej-

skiej oraz mieszkańców. 

5. Funkcjonowanie systemu alarmowania miasta służącego do nadawania sygnałów alarmo-

wych i przekazywania komunikatów słownych dla mieszkańców w sytuacji zagrożenia  

(99 syren w całym systemie) - prowadzenie bieżącej konserwacji. 
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6. Realizacja przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo podczas imprez masowych  

i zgromadzeń, wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań bezpiecznego przebiegu, a także 

kontrola i lustracja miejsc ich organizacji. 

7. W 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku podjęli ogółem 12 506 interwen-

cji, w wyniku których: 4 536 osób pouczono lub ostrzeżono; 3 961 osób ukarano grzywną 

nakładaną w drodze mandatu karnego na ogólną kwotę 381 001 zł; sporządzono 626 wnio-

ski o ukaranie; 2 446 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania; 

39 osób ujęto i przekazano Policji (w tym 17 sprawców przestępstw). 

8. Operatorzy Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali 5 477 zdarzeń, z tego 4 228 prze-

kazali do realizacji dyżurnemu Straży Miejskiej i 1 189 dyżurnemu Komendy Miejskiej  

Policji. 

9. W 2018 r. na terenie miasta Białegostoku Komenda Miejska Policji w Białymstoku stwier-

dziła 6 321 przestępstw, w tym: 3 465 przestępstw o charakterze kryminalnym; 2 258 prze-

stępstw o charakterze gospodarczym; 76 przestępstw w kategorii bójki i pobicia; 86 prze-

stępstw w kategorii przestępstwa rozbójnicze; 639 przestępstw w kategorii kradzież mie-

nia; 503 przestępstwa w kategorii kradzież z włamaniem; 385 przestępstw w kategorii 

przestępstwa narkotykowe; 428 przestępstw w kategorii przestępstwa drogowe. 

10. W celu poprawy wyposażenia logistycznego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku 

umożliwiającego skuteczniejsze działania, Miasto Białystok dofinansowało Komendę Miej-

ską Policji w kwocie 500 000,00 zł na następujące zadania: 

➢ przedsięwzięcia profilaktyczne w ramach „Programu zapobiegania przestępczości  

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta  

Białegostoku” – 60 000,00 złotych; 

➢ zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji 

w Białymstoku (zakupu materiałów i środków biurowych, czystości, ochrony indywidu-

alnej, materiałów i sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, materiałów i sprzętu łącz-

ności i informatyki, materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji 

i remontów obiektów KMP) – 200 000,00 złotych; 

➢ rekompensaty pieniężne za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy 

KMP (w tym patrole piesze i rowerowe, samochodowe) – 240 000,00 zł. 

11. W zakresie zagrożeń pożarowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białym-

stoku stwierdziła w 2018 r.: 648 pożarów; 753 miejscowe zagrożenia; 317 alarmów fałszy-

wych. Ogólna ilość zdarzeń w 2018 r. wyniosła 1 718. W 2018 r. podczas pożarów na tere-

nie Białegostoku zginęło 5 osób, a 34 zostały ranne. Strażacy podczas akcji udzielili kwali-

fikowanej pierwszej pomocy 223 osobom. W ramach poprawy warunków bytowych  

i gotowości bojowej Miasto dofinansowało KM PSP w Białymstoku kwotą w wysokości 

310 000,00 zł. Środki te wykorzystane zostały na następujące zadania: dofinansowanie  

zakupu paliwa – 200 000,00 zł; zakup aparatów powietrznych i masek nadciśnieniowych – 

110 000,00 zł. 

12. Imprezy masowe i zgromadzenia – w związku z zagrożeniami podczas imprez masowych  

i zgromadzeń prowadzono bieżącą współpracę z organizatorami oraz służbami w zakresie 
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warunków bezpiecznego przebiegu imprez i zgromadzeń. Wydano 25 zezwoleń na 51 im-

prez, w których uczestniczyły 323 033 osoby, w tym na: 

➢ imprezy sportowe – 27 (w tym: mecze Jagiellonii – 22), w których wzięły udział 

254 343 osoby; 

➢ imprezy artystyczno-rozrywkowe – 24, w których wzięło udział 68 690 osób. 

Skontrolowano 24 imprezy masowe. Odbyło się 109 zgromadzeń, w których uczestniczyło 

24 250 osób. Skontrolowano przebieg 5 zgromadzeń. Podczas imprez masowych i zgroma-

dzeń nie wystąpiły zdarzenia kwalifikujące do ich rozwiązania. 

13. Działania jednostek oświatowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym wskazane zostały w ramach celu B.4.2. Bardzo  

silnie w ramach niniejszego kierunku akcentowana była współpraca ze służbami  

bezpieczeństwa. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Jednostki oświatowe planują kontynuować dotychczas realizowane działania w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym (wska-

zane w ramach celu B.4.2.). 

B.5. Wspieranie rodzin 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.1.WSPOMAGANIE RODZINY W JEJ ROZWOJU I FUNKCJACH SPOŁECZ-

NYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, w ramach 

którego dofinansowano wynagrodzenia 11 asystentów rodziny dotacją celową z budżetu 

państwa i Funduszu Pracy – wydatkowana kwota dotacji: 176 945,00 zł. Wynagrodzenia 

koordynatorów dofinansowane były dotacją celową z budżetu państwa – wydatkowana 

kwota dotacji: 117 129,00 zł. 

2. Programy i działania w zakresie wsparcia rodziny, realizowane przez jednostki oświatowe 

obejmowały w 2018 r: 

➢ warsztaty i spotkania z rodzicami – pedagogizacja rodziców (np. „Szkoła dla Rodziców”, 

„Kwadrans z rodzicem”, kącik dla rodziców „To warto przeczytać", „Przygotowanie 

dziecka do podjęcia nauki w szkole”, „Gadki – proste rozmowy o trudnych sprawach”, 

„Przedstawienie sposobu wspomagania rozwoju dziecka w osiąganiu gotowości szkol-

nej”, „Jak wychowywać dziecko z poczuciem własnej wartości”, „Kary i nagrody dla 

dzieci”, „Adaptacja dzieci do przedszkola”, „Wpływ głośnego czytania na rozwój 

dziecka", „Zachowania ryzykowne młodzieży, w tym zachowania suicydalne", „Akade-

mii dla Rodziców”, ,,Jak pogodzić się z niepełnosprawnością własnego dziecka?”, ,,Bez-

pieczny w Internet”, ,,Stres pod kontrolą”, „Moje dziecko – przyszły pracownik. Rola 

rodzica w planowaniu drogi zawodowej”); 
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➢ pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i rodziców (prelekcje dla rodziców, 

konsultacje z rodzicami i uczniami); 

➢ współpracę z MOPR (m.in. w ramach programu dożywiania dzieci i procedury Niebie-

skiej Karty), PPP (w celu zapewnienie pomocy psychologicznej rodzicom i uczniom), 

stowarzyszeniami i fundacjami (działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie) i in.; 

➢ programy adaptacji dzieci (np. „Do przedszkola z uśmiechem”, „Wkrótce będę przed-

szkolakiem”, „Witamy w przedszkolu”, „Przedszkolak nie płacze”, „Adaptacja dzieci do 

przedszkola”); 

➢ programy profilaktyki zdrowia (np. „Mamo tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół 

nas”, „Widzę", „Słyszę", „Żyj smacznie i zdrowo”, „Zachowaj równowagę”, „Trzymaj 

formę”, „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, „Pięć porcji zdrowia”, „Ars-czyli jak dbać 

o miłość?”); 

➢ pomoc materialną dla uczniów (m.in. poprzez zapewnienie stypendium socjalnego, do-

finansowanie materiałów dydaktycznych oraz włączenie do programu dożywiania 

uczniów); 

➢ zajęcia edukacyjne – profilaktyka zachowań w sytuacjach niebezpieczeństwa (szerzej 

omówione w ramach kierunku B.4.2); 

➢ projekty edukacyjne w zakresie wzmacniania więzi rodzinnych (np. „Satysfakcję mam 

z dzieckiem bawię się sam”, „Cała Polska czyta Dzieciom”, „Pani Ząbek”, „Różne za-

wody”, „Historia Farmacji”, „Zaczarowane lekarstwa”, „Szlachetna Paczka”, „Zbiórka 

dla Burka”, „Rodzinny Turniej Szachowy”, „Rodzinna Olimpijka”,  „SeniorON”); 

3. Działalność pozostałych Placówek w zakresie organizacji zajęć terapeutycznych dla dzieci  

i pedagogizacji rodziców (POW, PPP) i wzmacniania więzi rodzinnych (wydarzenia MDK). 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta Bia-

łegostoku na lata 2018-2020 (celem strategicznym Programu jest zapewnienie profesjo-

nalnego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz  

optymalizacja systemu pieczy zastępczej). 

2. Kontynuowanie działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły po-

nadpodstawowe w 2018 r., w zakresie wsparcia rodziny (szerzej opisane w pkt 2 progra-

mów i działań zrealizowanych). 

3. Działania POW z zakresu pedagogizacji rodziców i wsparcia rodzin w opiece nad dziećmi 

(w tym niepełnosprawnymi). 

Programy i działania niezrealizowane 

1. Niezrealizowane działania szkół podstawowych dotyczyły przede wszystkim pojedynczych 

inicjatyw z zakresu pedagogizacji rodziców (warsztaty, spotkania, dni otwarte dla rodzi-

ców). 
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Programy i działania nowo utworzone 

1. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku 

na lata 2018-2020. 

2. Poradnictwo specjalistyczne – poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psy-

chologiczne i rodzinne jest świadczone, bez względu na posiadany dochód, osobom i ro-

dzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 

problemów życiowych. Poradnictwo specjalistyczne realizowane jest głównie przez pra-

cowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, porady prawne udzielane są również przez 

prawników Działu Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego. Porady udzielone w 2018 r.: 

➢ poradnictwo psychologiczne – udzielono 2 641 porad psychologicznych 1 046 osobom 

i rodzinom (w rodzinach było 3 347 osób). Zakres porad z jakimi zgłaszali się klienci 

obejmował problemy związane z przemocą w rodzinie (pomoc osobom doświadczają-

cym przemocy, jak i stosującym przemoc w rodzinie), wydarzeniami traumatycznymi 

(wypadki komunikacyjne, pożar, utrata pracy, utrata bliskiej osoby), przeżywanie  

żałoby, myśli i tendencje samobójcze, zaburzenia emocjonalne; 

➢ poradnictwo rodzinne – udzielono 757 porad rodzinnych 382 osobom/rodzinom  

(1 225 osób w rodzinie). Porady dotyczyły problemów związanych z konfliktem  

małżeńskim/w konkubinacie lub rodzinnym, konfliktem z dorosłymi dziećmi, przemocą 

ze strony bliskich, rozwodów, zdrad partnerskich, separacji i samotności; 

➢ poradnictwo pedagogiczne – udzielono 565 porad 53 osobom/rodzinom (221 osób w 

rodzinie); 

➢ poradnictwo mieszkaniowe i socjalne – udzielono 362 porady socjalne i w sprawach 

mieszkaniowych 149 osobom/rodzinom (402 osoby w rodzinie). Sprawy z jakimi zgła-

szali się klienci dotyczyły wynajmu mieszkań z zasobów miasta, bezdomności, bezro-

bocia, ubóstwa, złych warunków mieszkaniowych, eksmisji, problemów ludzi star-

szych, wsparcia kobiet w ciąży; 

➢ poradnictwo prawne – w OIK udzielono 1 198 porad prawnych 569 osobom/rodzinom 

(1 820 osób w rodzinie). Większość z nich dotyczyła prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

prawa spadkowego oraz prawa karnego z zakresu przemocy w rodzinie.  Ponadto 

prawnicy Działu Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego udzielili 52 porady prawne 

52 osobom/rodzinom (139 osób w rodzinie), przy czym dotyczyły one tematyki prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów; 

➢ terapia par i małżeństw - uczestniczyło 60 osób, odbyły się 83 spotkania; 

➢ grupy socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat. Podczas spotkań dążono do speł-

niania celów terapeutycznych, edukacyjnych oraz poznawczych ukierunkowanych  

na likwidowanie skutków urazu związanego z byciem świadkiem i ofiarą przemocy do-

mowej, urazu rozwodu rodziców, urazu wychowywania się w rodzinie alkoholowej. Re-

alizowano zadania służące: budowaniu więzi w grupie, budowaniu atmosfery zaufania 

i bezpieczeństwa, rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, nabywaniu umiejętności radzenia 

sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu pozytywnego i ade-

kwatnego obrazu siebie, poznawaniu pozytywnych form spędzania wolnego czasu.  
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W ramach spotkań dzieci raz w miesiącu spotykały się na zajęciach kulinarnych.  

W 2018 r. kontynuowano zajęcia grupy socjoterapeutycznej, które rozpoczęły się we 

wrześniu 2017 r., a zakończyły w czerwcu 2018 r. Od października 2018 r. rozpoczęły 

się spotkania kolejnej grupy, które zakończyły się w czerwcu 2019 r. Łącznie w roku 

2018 odbyło się 36 spotkań, w których uczestniczyło 16 dzieci;  

➢ grupa edukacyjna dla rodziców dzieci uczestniczących w grupie socjoterapeutycznej. 

W roku 2018 objęto oddziaływaniami wychowawczymi 12 rodziców dzieci – uczestni-

ków grupy socjoterapeutycznej. Rodzice wzięli udział w 3 spotkaniach edukacyjnych. 

Pięcioro rodziców zdecydowało się na poszerzenie kompetencji poprzez udział  

w warsztatach psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców”, natomiast czworo rodzi-

ców zadeklarowało udział II stopniu warsztatów „Rodzeństwo bez rywalizacji”; 

➢ trening Zastępowania Agresji. W ramach pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży 

w 2018 r. odbyła się jedna edycja zajęć dla dzieci w ramach Treningu Zastępowania 

Agresji. W 5 spotkaniach TZA wzięło udział 9 dzieci; 

➢ trening Umiejętności Społecznych. W pierwszej połowie roku 2018 przeprowadzono  

5 spotkań grupowych, w który uczestniczyło 9 dzieci w wieku 6-8 lat; 

➢ zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” Cz. 1. W 2018 roku od-

były się warsztaty psychoedukacyjne ,,Szkoła dla rodziców” - 10 spotkań po 4 godziny 

każde. Były one adresowane do wszystkich chętnych rodziców/opiekunów. W warsz-

tatach uczestniczyło 12 rodziców, zaświadczenia o ukończeniu „Szkoły dla Rodziców” 

otrzymało 9 osób. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności wychowawczych 

poprzez budowanie relacji dorosły – dziecko opartej na dialogu, okazywanie szacunku 

dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptowanie trudności i ograniczeń, obdarzanie zaufa-

niem, dostrzeganie starań i mocnych stron dziecka, egzekwowanie wymagań, pozwa-

lanie na ponoszenie przez dziecko konsekwencji własnych zachowań; 

➢ zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” Cz. 2 – Rodzeństwo bez 

rywalizacji. W 2018 roku odbyły się warsztaty psychoedukacyjne ,,Szkoła dla rodziców” 

- Rodzeństwo bez rywalizacji, w ramach których 11 rodziców uczestniczyło w 9 spotka-

niach doskonalących umiejętności wychowawcze poprzez budowanie relacji w rodzeń-

stwie w atmosferze wzajemnego poszanowania siebie i wspierania w trudnych chwi-

lach życia; 

➢ cykl spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców „Wsparcie dziecka w sytuacji roz-

wodu”. Cykl spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców „Wsparcie dziecka w sytuacji 

rozwodu” planujących rozstanie się, są w trakcie rozwodu, czy już po rozwodzie. Spo-

tkania miały na celu podpowiedzieć rodzicom, jakie kroki warto podjąć, aby pomóc 

dzieciom przetrwać ten trudny czas i uporać się z bolesną dla wszystkich sytuacją kry-

zysową. Cały cykl składał się z czterech spotkań tematycznych: 

1. Kryzysy rozwojowe rodziny. 

2. Dziecko wobec rozwodu rodziców. 

3. Rozwód w świetle prawa. 

4. Rekonstrukcja więzi rodzinnych po rozwodzie. 
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W roku 2018 z tego typu wsparcia skorzystało 30 rodziców; 

➢ warsztaty dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 0-1 „Mamo to Ja”. Propozycja 

OIK dla młodych mam oraz kobiet spodziewających się dziecka. Na spotkania przycho-

dziły mamy razem ze swoimi dziećmi.  W ramach warsztatów w 2018 r. odbyło się  

6 spotkań, w których uczestniczyły 3 matki z dziećmi oraz jedna kobieta w ciąży; 

➢ grupa edukacyjno-relaksacyjna dla osób zmagających się ze stresem i z zaburzeniami 

lękowymi. Spotkania grupy edukacyjno-relaksacyjnej były przewidziane dla osób, które 

nie potrafią radzić sobie ze stresem i lękami. Warsztaty zawierały oprócz edukacji, do-

tyczącej m.in. stresu, zaburzeń lękowych, czy budowania kontaktu z własnymi emo-

cjami i ich kontrolowanego wyrażania, również trening oswajania stresu oraz ćwiczenia 

relaksacyjne. W roku 2018 odbyły się 2 edycje grupy, po 10 spotkań każde. Łącznie  

w obu cyklach wzięło udział 13 osób. 

3. Klub Seniora funkcjonuje w strukturach MOPR, zadaniem jego działalności jest aktywizacja 

środowiska seniorów, zmierzająca do poprawy jakości ich życia, przeciwdziałanie osamot-

nieniu, izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją społeczną. Z oferty różnorodnych za-

jęć proponowanych przez Klub Seniora w 2018 r. skorzystało 176 osób. Powyższe cele re-

alizowano poprzez następujące projekty: 

➢ „Akademia twórczej jesieni” w jego ramach odbywały się zajęcia integracyjne, warsz-

taty muzyczne, tańce integracyjne, język angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, 

spotkania edukacyjne; 

➢ „Odkleić Seniora od telewizora” w jego ramach odbyły się wycieczki do Bujenka-Cie-

chanowiec-Koryciny, Supraśla, Choroszczy, Augustowa, Tykocina, Kopiska, Pieszczanik, 

spacery: szlakiem szopek Bożonarodzeniowych, dzielnicą Bojary, parkiem Planty, par-

kiem Zwierzyniec, Sobolewo-Dojlidy, wizyta w ogrodzie zoologicznym; 

➢ „Razem Lepiej” to imprezy integracyjne i spotkania okolicznościowe: Dzień Babci  

i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, spotkanie Wielkanocne, majówka w ogrodzie, Klu-

bowy Dzień Seniora, zabawa andrzejkowa, spotkanie opłatkowe, zabawa sylwestrowa, 

spotkania imieninowe; 

➢ „Miejski Dzień Seniora” ogólnomiejska impreza dedykowana osobom starszym, ma-

jąca na celu uhonorowanie osób starszych, które swoją działalnością przyczyniają się 

do polepszenia jakości życia białostockich seniorów, (odbyła się w Pałacu Branickich  

z udziałem władz miasta, zgromadziła około 200 osób); 

➢ „Seniorzy Dzieciom” to działania mające na celu, integrację międzypokoleniową dzieci 

i osób starszych oraz przekazanie pozytywnego wizerunku osoby starszej najmłod-

szym. Realizowano je poprzez przedstawienia teatralne do wierszy Jana Brzechwy wy-

stawione dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 10, Przedszkola Samorządowego 

nr 65, Przedszkola Samorządowego nr 45, Przedszkola Samorządowego nr 29, Przed-

szkola Samorządowego nr 77. Seniorzy brali udział w Białostockich Dniach Czytania 

Dzieciom w Przedszkolu Samorządowym nr 10. 

4. 2 jednostki oświatowe jako działania nowo utworzone wskazywały zadania z zakresu 

pedagogizacji rodziców (warsztaty, spotkania, dni otwarte dla rodziców). 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.2. WZMACNIANIE I DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODO-

WISKIEM RODZINNYM I SPOŁECZNYM 

Programy i działania zrealizowane  

1. Doskonalenie współpracy jednostek oświatowych ze środowiskiem rodzinnym oraz spo-

łecznym. W 2018 r. działania te opierały się głównie na: 

➢ organizacji zajęć, warsztatów, imprez plenerowych dla dzieci i rodziców (np. „Tata, 

Mama i Ja”, „Rodzinne kolędowanie”, „Tata lekarz, mama krawcowa”, ,,Spotkanie przy 

choince”, ,,Dzień Babci i Dziadka”, „Festyn rodzinny Pożegnanie lata”, „Rodzinne  

czytanie", „Spotkanie Bożonarodzeniowe”, „Moje miasto Białystok”, „Pisanka Wielka-

nocna”, „Festyn rodzinny z okazji święta Rodziny”, „Białostocki tydzień czytania  

dzieciom”); 

➢ organizacji zajęć adaptacyjnych dla dzieci i rodziców (przykładowe programy wskazane 

w ramach kierunku B.5.1); 

➢ współpracy z MOPR, PPP, innymi placówkami oświatowymi; 

➢ współpracy ze środowiskiem lokalnym – instytucjami wspierającymi środowisko  

rodzinne i edukację dzieci – podmioty kultury, służby bezpieczeństwa, NGO, szkoły 

wyższe (m.in. Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Stacja pogotowia ratunkowego, 

MDK, teatry dziecięce, Opera i Filharmonia Podlaska, Książnica Podlaska, muzea i gale-

rie sztuki, wyższe uczelnie pedagogiczne); 

➢ udziale w akcjach społecznych, charytatywnych, profilaktycznych (np. „Pocztówkowi 

przyjaciele”, „Podziel się sercem”, „Pomocna Dłoń”, „Sprzątanie świata”, „Ratujmy 

kasztany”, „Paczka dla dzieciaka”, „Pola Nadziei”); 

➢ pedagogizacji rodziców (przykładowe programy wskazane w ramach kierunku B.5.1). 

2. Działalność pozostałych Placówek (POW, PPP, MDK, MODM – szerzej opisane w ramach 

kierunku B.2.3.) z zakresu zajęć terapeutycznych dla dzieci i pedagogizacji rodziców oraz 

współpracy z lokalnym środowiskiem – placówkami oświatowymi i kulturalnymi. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponad-

podstawowe w zakresie doskonalenia współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz spo-

łecznym (szerzej opisane w ramach pkt 1 programów i działań zrealizowanych). 

Programy i działania niezrealizowane 

1. 1 szkoła jako działanie niezrealizowane wskazała organizację spotkań integracyjnych oraz 

spotkań rodziców z wychowawcami.  

Programy i działania nowo utworzone    

1. Nowo utworzone przez jednostki oświatowe programy i działania opierały się głównie na: 

➢ organizacji zajęć, warsztatów, imprez plenerowych dla dzieci i rodziców (np. „Spotka-

nia pokoleń”, „Piknik Niepodległościowy”, „Festyn Rodzinny”); 
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➢ współpracy z innymi placówkami oświatowymi (w zakresie wprowadzanych metod wy-

chowawczych i nauczania). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.3.ROZWIJANIE SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIEĆMI I RO-

DZINĄ 

Programy i działania zrealizowane 

1. Programy zrealizowane przez MOPR przedstawione w ramach kierunku B.5.1. 

2. Realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe programy 

i działania w zakresie opieki nad dziećmi i rodziną w 2018 r. opisane zostały szerzej  

w ramach kierunku B.4.2., B.5.1., B.5.2., B.6.1., w zakresie: 

➢ współpracy z instytucjami zaangażowanymi w działania na rzecz opieki nad dziećmi  

i rodziną (MOPR, PPP, służby bezpieczeństwa, Centrum Pomocy Dzieciom i in.); 

➢ programów profilaktyczno-wychowawczych z zakresu zdrowia; 

➢ programów profilaktyczno-wychowawczych z zakresu bezpieczeństwa;  

➢ współpracy z rodzicami (spotkania, warsztaty); 

3. Działalność pozostałych Placówek z zakresu realizacji programów profilaktyczno-wycho-

wawczych w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa (POW, PPP, MDK).  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Programy rozpoczęte przez MOPR przedstawione w ramach kierunku B.5.1. 

2. Remont, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Sukiennej 5 i Ciepłej 4 na placówki 

opiekuńczo – wychowawcze. 

3. Przebudowa budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Wiktorii 9. 

4. Budowa świetlicy przy ul. Barszczańskiej. 

5. Kontynuacja programów i działań, dotyczących opieki nad dziećmi i rodziną, realizowanych 

przez jednostki oświatowe (opisane zostały szerzej w ramach kierunku B.4.2., B.5.1.,  

B.5.2., B.6.1.). 

6. Działalność pozostałych jednostek oświatowych (opisane w pkt 4 programów i działań  

zrealizowanych). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.4. WSPIERANIE SYSTEMU INSTYTUCJI ASYSTENTA RODZINY 

Programy i działania zrealizowane  

1. Programy zrealizowane przez MOPR przedstawione w ramach kierunku B.5.1. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Programy rozpoczęte przez MOPR przedstawione w ramach kierunku B.5.1. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.5. WYPRACOWANIE I WSPIERANIE SYSTEMU BUDOWNICTWA SPO-

ŁECZNEGO 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. II oraz III Etap Budowy Osiedla Bema. 

2. Kontynuacja działań w zakresie udzielania obniżek czynszu najemcom gminnych lokali 

mieszkalnych. Obniżki przysługują najemcom o niskich dochodach. Ich zróżnicowanie 

(55%, 35% lub 25%) zależy od dochodu i powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

Obniżki przyznawane są na rok z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadku utrzy-

mywania się niskiego dochodu. Z takiego przywileju korzysta około 25,08% mieszkańców 

gminnego zasobu mieszkaniowego. 

3. Kontynuacja programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją umożliwiającego 

ułatwianie spłaty zadłużenia mieszkańcom komunalnego zasobu mieszkaniowego, którzy 

z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym zaprzestali 

opłacania czynszu za najem lokali mieszkalnych. Dzięki programowi można uzyskać pomoc 

w spłacie zadłużenia poprzez: umorzenie części zadłużenia, odroczenie terminu płatności 

lub rozłożenie spłaty na raty. Do programu przystąpiły 1 384 osoby, przy czym nie wszyst-

kie osoby dotrzymały warunków zawartego w ramach programu porozumienia, tj. termi-

nowego regulowania bieżących należności, przez co utraciły prawo do skorzystania z prze-

widzianych form pomocy. 

4. Kontynuacja programu umożliwiającego odpracowanie zadłużenia z tytułu używania lo-

kalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego w formie świadczenia rze-

czowego na rzecz Gminy Białystok. Wykonanie świadczenia rzeczowego rozliczane jest we-

dług stawki 10 zł za każdą przepracowaną godzinę, na zasadzie kompensaty wierzytelności. 

Od początku realizacji programu spłacono zadłużenie w kwocie 1 187 025,00 zł. W grudniu 

2016 r. rozszerzono podmiotowo krąg dłużników, którzy mogą skorzystać z tej formy  

pomocy o osoby posiadające zadłużenie z tytułu byłych najmów lokali użytkowych, dzier-

żaw terenu, bokówek itp. i nie prowadzące już działalności gospodarczej. 

B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.6.1. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (DSP). 

2. Działania z zakresu ochrony zdrowia (DSP). 

3. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (DSP). 

4. Działania z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych (DSP). 

5. Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (DSP). 



145 | S t r o n a  
 

6. W zakresie ochrony zdrowia jednostki edukacyjne, w 2018 roku koncentrowały się  

głównie na:  

➢ realizacji licznych projektów profilaktyczno-wychowawczych adresowanych  

do uczniów, w formie zajęć sportowych i pozalekcyjnych, warsztatów, konkursów, tur-

niejów (np. „Czyste powietrze wokół nas”, „Co warto jeść”, ,,Dzień ze sportem”, 

,,Mamo, tato, piję wodę”, „Akademia Aquafresh”, „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”, 

,,Czysty ząbek”, „Ja też potrafię”, „Piramida zdrowia”, „Owoce i warzywa”, „Dobrze 

jemy ze szkołą na widelcu", „To lepsze niż papieros”, „Mleko z klasą”, „Bieg po zdro-

wie”, „Światowy Dzień HIV/AIDS”, „Komputer, internet, gry – nauka i zabawa, czy uza-

leżnienie”, „Młodzież na rozdrożu", „Od młodej dziewczyny do zdrowej mamy. Od mło-

dego chłopaka do zdrowego taty. Zdrowie prokreacyjne w kontekście chorób zakaź-

nych”);  

➢ współpracy z PPP, MOPR, służbą zdrowia, służbami bezpieczeństwa i in. w zakresie dia-

gnozy problemów uczniów (zdrowotnych i społecznych) oraz współpracy przy organi-

zacjach akcji profilaktycznych. 

7. Działalność pozostałych Placówek z zakresu realizacji programów profilaktyczno-wycho-

wawczych (POW, PPP, MODM – szerzej opisane w ramach kierunku B.2.3.).  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK - w realizacji; do istniejącego  

budynku szpitala zostanie dobudowane nowe, czterokondygnacyjne skrzydło; powierzch-

nia każdej kondygnacji będzie liczyła powyżej 300 m2. 

2. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponad-

podstawowe w zakresie ochrony zdrowia (szerzej opisane w ramach pkt 6 programów  

i działań zrealizowanych). 

3. Kontynuacja działalności POW z zakresu realizacji programów profilaktycznych  

i wychowawczych. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością. Na ratunek outsiderom – prowadzenie  

placówki intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat (DSP). 

2. Realizacja nowych projektów profilaktyczno-wychowawczych, przez jednostki oświatowe, 

adresowanych do uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych (projekt „Zdrowo jem”,  

gimnastyka korekcyjna). 

B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.7.1. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Programy i działania zrealizowane 

1. Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez 

mieszkańców Białegostoku (uchwała nr V/49/15 Rady Miasta Białystok) z dnia 23 lutego 
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2015 r. W roku 2018 z programu skorzystało 2 230 osób117: w tym 1 478 osób niepełno-

sprawnych, 675 przewlekle chorych oraz 515 osób w wieku emerytalnym. W tym czasie 

wsparciem objęto 2 047 rodzin (2 941 osób w rodzinach) na kwotę 1 238 101,02 zł. W przy-

padku, gdy wniosek dotyczył więcej niż jednej osoby uprawnionej w rodzinie prowadzącej 

wspólne gospodarstwo domowe, wnioskodawca złożył jeden wniosek w imieniu wszyst-

kich uprawnionych: 

➢ 10 270 wniosków dotyczyło uprawnienia jednej osoby w rodzinie; 

➢ 595 wniosków dotyczyło uprawnienia dwóch osób w rodzinie; 

➢ 66 wniosków dotyczyło uprawnienia trzech i więcej osób w rodzinie. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez 

mieszkańców Białegostoku. 

2. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywia-

nia” na lata 2014-2020. Rada Miasta Białystok podjęła Uchwałę nr LVIII/648/14 z dnia  

28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Celem 

jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji. Adresatami Programu są dzieci i uczniowie do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej. Uchwała była podstawą do udzielenia pomocy przez dyrektorów szkół 

lub przedszkoli w formie posiłku dla dziecka albo ucznia, a Miasto Białystok wnioskowało 

o dotację ze środków budżetu państwa. Program pozwalał w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, gdy dziecko albo uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, wydać posiłek bez  

decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środo-

wiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy na ww. zasadach nie mogła 

przekroczyć 20% wszystkich dzieci i uczniów dożywianych w poprzednim miesiącu kalen-

darzowym w przedszkolach i szkołach na terenie Miasta Białegostoku. W 2018 r. w ramach 

ww. Programu osłonowego posiłki opłacono 285 dzieciom.  

Ponadto pomoc w formie posiłku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyzna-

wana była osobom i rodzinom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego 

określonego w ustawie o pomocy społecznej, wówczas jednak pomoc finansowano  

w całości z budżetu miasta Białegostoku (poza Programem). Posiłki na tych zasadach przy-

znano 123 dzieciom i 18 osobom dorosłym.  

Pomocą w formie dożywiania (w ramach Programu) objęto 9 956 osób. Łączna kwota wy-

datkowana na pomoc w formie dożywiania (na posiłki i zasiłki celowe) w ramach Programu 

oraz na posiłki przyznane poza Programem wyniosła 6 099 771,81 zł, z tego w ramach  

Programu – 6 035 821,12 zł (środki własne 1 370 000 zł – 22,7%, dotacja  

celowa 4 665 821,12 zł – 77,3%), poza Programem – 63 950,69 zł (wyłącznie środki  

własne gminy, które przeznaczone były na sfinansowanie posiłków dzieciom  

 
117 Ze względu na zmianę rodzaju uprawnienia do skorzystania z programu lekowego 438 osób zostało zarejestrowanych podwójnie 
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i młodzieży w szkołach – 46 572,44 zł oraz uczestnikom Środowiskowego Domu  

Samopomocy – 17 378,25 zł).  

W 2018 roku dożywianie dzieci i młodzieży było realizowane w 114 placówkach na terenie 

Białegostoku, tj. w 58 szkołach, 54 przedszkolach oraz 2 żłobkach. Na posiłki dzieciom  

i młodzieży wydatkowano kwotę 607 202,77 zł, z tego 67 858,89 zł przeznaczono na opła-

cenie posiłków dzieciom i uczniom otrzymującym je bez decyzji administracyjnych  

i 46 572,44 zł na posiłki przyznane poza Programem.  

3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Pomoc żywnościowa reali-

zowano w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Pomoc w formie żywności kierowana była do osób i rodzin, które z powodu niskich docho-

dów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zapewnić sobie bądź rodzinie od-

powiednich produktów żywnościowych. Tą pomocą były objęte osoby i rodziny spełniające 

kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (są to m.in. bezrobocie, niepełno-

sprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodziet-

ność), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego  

do korzystania z pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 1 268 zł  

do 30.09.2018 r. i od 1.10.2018 r. – 1 402 zł, a na osobę w rodzinie – 1 028 zł do  

30.09.2018 r. i od 1.10.2018 r. – 1 056 zł. W roku sprawozdawczym zrealizowano dwa pod-

programy PO PŻ: Podprogram 2017 (od stycznia do czerwca 2018 r.) i Podprogram 2018 

(od sierpnia do grudnia 2018 r.). W zakresie doboru osób i weryfikacji uprawnień do po-

mocy żywnościowej MOPR współpracował z podmiotami zajmującymi się dystrybucją żyw-

ności na terenie miasta Białegostoku. Współpraca polegała na wydaniu przez pracownika 

socjalnego MOPR skierowania do właściwej organizacji, które potwierdzało uprawnienie 

osoby/rodziny do otrzymania pomocy żywnościowej z PO PŻ. W 2018 r. wydawano skiero-

wania do 12 lokalnych organizacji partnerskich w celu otrzymania żywności. Osoby, które 

otrzymały skierowanie pracownika socjalnego MOPR korzystały ze wsparcia w postaci żyw-

ności, wydawanej cyklicznie (comiesięcznie) w formie paczek żywnościowych. Ponadto w 

ramach ww. Programu, osoby uprawnione mogły nieodpłatne uczestniczyć w działaniach 

towarzyszących, takich jak warsztaty: kulinarne, dietetyczne i dotyczące zdrowego żywie-

nia, edukacji ekonomicznej. Pomoc udzielana w formie produktów spożywczych, jak rów-

nież zajęcia oraz warsztaty edukacyjne miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywno-

ściowego osób potrzebujących, włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej 

w funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz wzmacnianie samodzielności i kompetencji 

w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Do pomocy w ramach PO PŻ w 2018 r. 

skierowano 3 588 osób. 

4. W ramach Działania 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych realizowany jest wy-

brany w trybie konkursowym w ramach ZIT z RPOWP (konkurs ogłoszony w 2016 r.) projekt 

Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin (umowa o dofinansowanie  

na kwotę 2 919 303,09 zł podpisana w dniu 6 kwietnia 2017 r.; beneficjent: Fundacja Dialog; 

okres realizacji 2017-2020). Projekt zakłada partycypacyjne opracowanie i wdrożenie do 2020 

roku na terenie sześciu gmin BOF (Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny,  
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Supraśl, Zabłudów oraz Białystok) spójnego, kompleksowego oraz środowiskowego systemu 

usług wspierania rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, a także budo-

wanie aktywności i kompetencji kluczowych wśród dzieci/młodzieży objętych wsparciem pla-

cówek dziennych lub przebywających w pieczy zastępczej. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez 

mieszkańców Białegostoku (uchwała nr II/14/18 Rady Miasta Białystok z dnia  

29.11.2018 r. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.7.2. STWORZENIE SYSTEMU WCZESNEJ INTERWENCJI W ZAKRESIE RE-

HABILITACJI ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I EDUKACJI 

Programy i działania zrealizowane 

1. Działania w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Działalność jednostek oświatowych, w ramach niniejszego kierunku, w 2018 r. koncentro-

wała się na: 

➢ współpracy z PPP, MOPR, służbą zdrowia, rodzicami i innymi instytucjami świadczą-

cymi pomoc dla rodzin, w zakresie realizacji projektów profilaktycznych, badań oraz 

diagnozy dzieci pod kątem deficytów rozwojowych; 

➢ organizacji zajęć terapeutycznych (np. zajęcia logopedyczne, zajęcia kompensacyjno-

korekcyjne, terapia psychologiczna); 

➢ realizacji programów, projektów, zajęć, spotkań profilaktyczno-wychowawczych (sze-

rzej omówione w ramach kierunków B.4.2, B.5.1., B.5.2, B.6.1). 

3. Działalność pozostałych Placówek (POW, PPP) z zakresu wczesnego wspomagania dziecka 

(zajęcia terapeutyczne, opiniowanie). 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. „Miejski program działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzegania 

praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020” (uchwała Nr XVII/260/16 Rady Miasta 

Białystok z dnia 18 stycznia 2016 r.). Realizacja zadań powiatu wynikających z art. 35a ust. 

1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.): 

➢ dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych; 

➢ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odręb-

nych przepisów; 

➢ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicz-

nych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

➢ dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

➢ dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej; 
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➢ działania informacyjne, upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych (tablice informacyjne, strona internetowa, broszury, udzielanie  

informacji osobom zgłaszającym się, udział w spotkaniach). 

Powyższe zadania są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

4. Pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach Modułu I w następują-

cych obszarach: 

➢ obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 

➢ obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informa-

cyjnym: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz opro-

gramowania 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

➢ obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidz-

kiego o napędzie elektrycznym 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne roz-

wiązania techniczne 

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. 

➢ udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym spełniającym warunki 

uczestnictwa w programie. Rozpowszechnianie informacji o programie (broszury, 

strona internetowa, udzielanie informacji osobom zgłaszającym się). 

5. Kontynuacja programów i działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, 

szkoły ponadpodstawowe w 2018 r. (szerzej opisane w ramach pkt 2 programów i działań 

zrealizowanych). 

Programy i działania nowo utworzone   

1. Wprowadzenie gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.7.4. ROZWIJANIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY 

Programy i działania zrealizowane: 

1. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2018 - 2020 przyjęty uchwałą Nr XLIX/751/18 Rady Miasta Białystok  

z dnia 23 kwietnia 2018 r. W ramach Programu w 2018 roku podejmowano działania uprze-

dzające, interwencyjne, wspierająco – terapeutyczne oraz korekcyjno-edukacyjne, które 
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realizowane były w szczególności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policję, Sąd, Prokuraturę,  

placówki oświatowe, służbę zdrowia, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz organiza-

cje pozarządowe działające na terenie Miasta Białystok. 

2. W roku 2018 swoją działalność kontynuował Zespół Interdyscyplinarny powołany przez 

Prezydenta Miasta Białegostoku zarządzeniem Nr 1376/11 z dnia 19 września 2011 r., po-

dejmujący działania mające na celu budowanie lokalnego systemu wsparcia osób i rodzin 

dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej. W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny do-

konał trzykrotnej korekty w składzie osobowym stałej grupy roboczej: 

➢ uchwałą Nr 3/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu stałej grupy robo-

czej; 

➢ uchwałą Nr 6/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie poszerzenia składu stałej grupy 

roboczej; 

➢ uchwałą Nr 8/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej grupy robo-

czej; ustalając ostateczny skład grupy w liczbie 422 członków, do której weszli przed-

stawiciele wskazani w art. 9a pkt 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-

nie. 

W 2018 roku na terenie Ośrodka odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz 2634 spotkań grup roboczych. 

3. Na terenie Miasta Białegostoku w roku 2018 realizowano łącznie 1 084 procedury „Niebie-

skie Karty”, w tym: 

➢ 624 procedury „Niebieskie Karty” wpłynęło do Przewodniczącego Zespołu Interdyscy-

plinarnego w Mieście Białystok w roku 2018; 

➢ 460 procedur kontynuowano z lat poprzednich. 

4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok w 2018 roku zamknął 

640 procedur „Niebieskie Karty”, w tym: 

➢ 441 w związku z ustaniem przemocy i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu planu pomocy; 

➢ 199 w związku z rozstrzygnięciem o braku zasadności podejmowania działań. 

5. W ramach ww. programu pracownicy Ośrodka systematycznie podnosili swoje kwalifikacje 

i kompetencje poprzez udział w szkoleniach i kursach, a także konferencjach i seminariach. 

Uczestniczyli w: 

➢ superwizjach dla pracowników socjalnych zajmujących się przeciwdziałaniem prze-

mocy w rodzinie; 

➢ Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy); 

➢ konferencji szkoleniowej „Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy 

jako klient pomocy społecznej”; 

➢ konferencji szkoleniowo-naukowej „Dzieci na krawędzi II - o potrzebie wsparcia psy-

chicznego dzieci i młodzieży”; 

➢ szkoleniu „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”; 



151 | S t r o n a  
 

➢ konferencji „II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec 

osób starszych - w ramach programu ‘’poMOC, a nie przemoc’’; 

➢ konferencji „Razem dajemy dzieciom siłę”; 

➢ konferencji „Robocze seminarium na temat zapobiegania i zwalczania przemocy wo-

bec cudzoziemek przebywających w Polsce”; 

➢ na tablicach ogłoszeń w siedzibie MOPR oraz ZPS Nr 1-8 zamieszczono plakaty i mate-

riały informacyjne, a także ulotki o tematyce dotyczącej przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

➢ pracownicy MOPR rozpowszechniali w środowisku informacje o instytucjach i organi-

zacjach wraz z adresami numerami telefonów, gdzie osoby doznające przemocy i sto-

sujące przemoc mogą uzyskać pomoc w środowisku lokalnym; 

➢ informowano oraz motywowano osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, do zachowa-

nia abstynencji i podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego; 

➢ zawiadomiono organy ścigania o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie – 15; 

➢ w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownicy socjalni  

ZPS Nr 1-8, na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do-

konali czynności odebrania 8 dzieci – wszystkie dzieci zostały umieszczone w całodo-

bowej placówce opiekuńczo – wychowawczej; 

➢ uruchomiono procedurę „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebie-

ska Karta –A”; 

➢ wystosowano 45 pism do Sądu o wgląd w sytuację rodziny; 

➢ wystąpiono z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego od alko-

holu, bądź o zmianę sposobu leczenia do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – 80;  

➢ monitorowano sytuację rodzin zagrożonych przemocą, pozostających poza procedurą 

„Niebieskie Karty” – 86 rodzin. 

6. System wsparcia dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych, wdrażany przez jednostki 

oświatowe, obejmował w 2018 r.: 

➢ współpracę z MOPR (m.in. udział w spotkaniach grup roboczych w związku z prowa-

dzonymi procedurami „Niebieskie Karty”); 

➢ akcje charytatywne i profilaktyczne (szerzej omówione w ramach kierunków B.4.2., 

B.5.1., B.5.2., B.6.1.); 

➢ współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzeczy ochrony dzieci, 

PPP, służbami bezpieczeństwa (szerzej omówione w ramach kierunków B.4.2., B.5.1., 

B.5.2., B.6.1); 

➢ zapewnienie uczniom wsparcia pedagogicznego i psychologicznego; 

➢ wywiady środowiskowe, zajęcia terapeutyczne.  
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7. Działalność pozostałych Placówek z zakresu: współpracy (POW z PPP i MOPR, POW z ro-

dzicami), zajęć terapeutycznych (PPP), szkoleń dla pedagogów (MODM – szerzej opisane 

w ramach kierunku B.2.3.). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2020 przyjętego uchwałą Nr XLIX/751/18 Rady Miasta 

Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r. podejmowane były działania w czterech podstawo-

wych obszarach: 

✓ profilaktyka i edukacja społeczna; 

✓ ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

✓ oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie; 

✓ podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

➢ Zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zapewnia obsługę organi-

zacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Zarządzeniem Nr 1376/11 Prezy-

denta Miasta Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. powołano Zespół Interdyscypli-

narny w Mieście Białystok. Do jego zadań ustawowych należy m.in. integrowanie i ko-

ordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i ust. 5 ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: 

✓ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

✓ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

✓ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

✓ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

✓ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

✓ tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystą-

pieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

➢ MOPR w Białymstoku OIK prowadzi poradnictwo w zakresie przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie, udziela natychmiastowej pomocy psychologicznej, a w zależności  

od potrzeb poradnictwa socjalnego i prawnego osobom dotkniętym tym problemem, 

udziela schronienia osobom doświadczającym przemocy oraz prowadzi działania ko-

rekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc i program psychologiczno-tera-

peutyczny dla osób stosujących przemoc. 

➢ W ramach Programu w roku 2018 świadczono pomoc indywidualną osobom dotknię-

tym problemem przemocy w rodzinie. Poradnictwem psychologicznym, pedagogicz-

nym, prawnym, socjalnym i rodzinnym objęto 355 osób. 
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➢ W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-

mocy były realizowane też programy pracy grupowej:  

✓ Grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w relacjach rodzinnych – celem 

zajęć grupowych było udzielenie wsparcia psychologicznego osobom doznającym 

przemocy oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie z tym problemem, umie-

jętności wydobywania własnych zasobów i umacniania poczucia własnej wartości, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji oraz radzenia sobie ze stresem.  

W 2018 roku miała miejsce kontynuacja pracy grupy, która rozpoczęła się we wrze-

śniu 2017 r., a skończyła w czerwcu 2018. Następna grupa rozpoczęła pracę we 

wrześniu 2018, a termin jej zakończenia to czerwiec 2019. W 2018 roku odbyło się 

łącznie 35 spotkań, w których uczestniczyło 35 kobiet.  

✓ Grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie – głównym 

celem programu jest powstrzymanie oraz zmiana postaw osób stosujących prze-

moc w rodzinie przed kontynuacją takich zachowań, zwiększenie ich wiedzy  

na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie oraz zdolności samo-

kontroli agresywnych zachowań, zdobycie przez nich umiejętności komunikowania 

się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, zwiększenie 

zdolności do konstruktywnego współżycia w rodzinie. W 2018 roku odbyły się łącz-

nie cztery edycje Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Prze-

moc w Rodzinie, w tym dwie w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 

– Grupa korekcyjno-edukacyjna w Areszcie Śledczym – w roku 2018 w Areszcie Śled-

czym w Białymstoku na podstawie zawartego Porozumienia odbyły się dwa cykle 

spotkań w ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla mężczyzn. Do Pro-

gramu w Areszcie Śledczym zakwalifikowało się 28 osób. Zrealizowano 30 spotkań 

grupowych, z których każde trwało 4 godziny edukacyjne. Uczestnicy Programu 

mieli możliwość spotkań indywidualnych. Odbyły się 28 godzinnych spotkań indy-

widualnych. Program ukończyło 22 osadzonych.  

 – Grupy korekcyjno-edukacyjne prowadzone w warunkach wolnościo-

wych – w 2018 roku prowadzono dwie tego typu edycje Programu Korekcyjno-Edu-

kacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Łącznie w 2018 roku odbyło 

się 30 spotkań grupowych oraz 21 spotkań indywidualnych. W oddziaływaniach ko-

rekcyjno-edukacyjnych uczestniczyło łącznie 21 osób z czego 15 otrzymało zaświad-

czenia ukończenia Programu. 

Na potrzeby realizacji Programu były wynajmowane sale poza siedzibą OIK. 

✓ Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 

celem programu jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez realizację osobi-

stych celów terapeutycznych, które mają sprzyjać zwiększeniu samoświadomości, 

umiejętności samoregulacji i uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą  

adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym.  
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W 2018 roku zrealizowano dwie edycje Programu, obie w Areszcie Śledczym w Bia-

łymstoku. W zajęciach wzięło udział łącznie 15 osadzonych, z których 15 ukończyło 

program.  

✓ Procedura „Niebieskie Karty” oraz uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych.  

W 2018 roku specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczyli w 257 posie-

dzeniach grup roboczych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ra-

mach procedury „Niebieskie Karty”. W 26 przypadkach taka procedura została 

wszczęta przez pracowników Ośrodka.  

✓ Udzielanie schronienia kobietom oraz kobietom z dziećmi – Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej zapewnia schronienie kobietom i kobietom z dziećmi (15 miejsc).  

W 2018 roku OIK udzielił schronienia 56 osobom, w tym 32 kobietom i 24 dzieciom, 

znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych. Z powodu doświadczania prze-

mocy w rodzinie przyjęto 29 osób (15 kobiet i 14 dzieci). Średni czas pobytu wynosił 

41 dni.  W dwóch przypadkach wystąpiono o zwrot kosztów pobytu do gminy, wła-

ściwej ze względu na ostatnie miejsce zameldowania. 

2. Kontynuacja działań realizowanych przez jednostki edukacyjne w 2018 r. (szerzej opisane 

w ramach programów i działań zrealizowanych w pkt 6).  

3. Wprowadzenie procedur postępowania w POW w przypadku krzywdzenia dzieci. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. W ramach działań realizowanych przez przedszkola – uzyskanie dostępu do rejestru osób 
skazanych za przestępstwa seksualne.  

W odniesieniu do całego celu B. 

W realizację celu (szczególnie priorytetów B.5. i B.7) wpisują się przedsięwzięcia zaplanowane  

w Strategii ZIT BOF w Celu 4. Aktywna integracja społeczna, Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych oraz Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację spo-

łeczną. 

Programy i działania zrealizowane  

1. W 2018 roku trwał konkurs, ogłoszony 01.09.2017 roku - Rozwój usług społecznych w ra-

mach BOF/Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF. Zakończono ocenę jednego 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie, którego kwota dofinansowania wynosiła 

3 896 419,34 zł, w tym EFS – 1 176 812,48 zł oraz EFRR – 2 719 606,86 zł. Wniosek uzyskał 

pozytywną ocenę i zakwalifikował się do II etapu. Na prośbę Wnioskodawcy przedłużono 

termin złożenia pełnych wniosków. Na 31.12.2018 roku trwała ocena formalno-meryto-

ryczna projektu na II etapie.  

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. W 2018 roku ogłoszono konkursy: 
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➢ 29.06.2018 r. konkurs na projekty niezintegrowane dotyczący Rozwoju usług społecz-

nych w ramach BOF (2 500 000 zł). Złożono 4 wnioski, których ocena formalno-mery-

toryczna nie została zakończona do 31.12.2018 r.;  

➢ 30.10.2018 r. konkurs na projekty zintegrowane dotyczący Rozwoju usług społecznych 

w ramach BOF/Infrastruktury usług socjalnych w ramach BOF (2 500 000/4 500 000 zł). 

31.12.2018 r. trwał nabór wniosków. SBOF planuje konkurs z powyżej wskazanych dzia-

łań w ramach ZIT w 2019 roku. 
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4.3. Rozwój gospodarczy 

Cel strategiczny C. Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji więk-

sza liczba jakościowo lepszych miejsc pracy 

C.1. Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.1. ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG WSPARCIA MSP 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Enterprise Europe Network – Enterprise Europe Network powstała z inicjatywy Komisji Eu-

ropejskiej i działa od 1 stycznia 2008 roku. Została powołana w ramach Programu Ramo-

wego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework 

Programme 2007 - 2013 -CIP), a w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 

w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and me-

dium-sized enterprises – COSME). Główną misją sieci jest pomaganie małym i średnim 

przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i zwiększanie ich świadomo-

ści w zakresie polityki Komisji Europejskiej. W ramach sieci funkcjonują punkty komplek-

sowej obsługi MŚP, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza 

usług świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki w całej Europie oraz wielu pań-

stwach trzecich. Ten specjalistyczny organizm zrzesza ponad 600 organizacji, w tym funda-

cje, izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i uniwersyteckie ośrodki technologiczne, 

w których pracuje około 3 000 doświadczonych specjalistów. Jest największą siecią w Eu-

ropie, dostarczającą wiedzę i świadczącą usługi dla przedsiębiorstw. Duża liczba punktów 

kontaktowych w każdym regionie geograficznym sprawia, iż przedsiębiorcy mają wsparcie 

biznesowe w bezpośrednim zasięgu ręki. W wyniku tego w Unii Europejskiej stworzony 

został najszerszy zakres usług dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsię-

biorstw, aby wspierać je w docieraniu do nowych rynków, a także informować o działa-

niach i możliwościach w UE. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożli-

wiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i śred-

nich przedsiębiorstw. 

➢ Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Ne-

twork (EEN) w ramach Konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EENEP). 

Podlaski ośrodek Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorcom z terenu woje-

wództwa podlaskiego w rozwijaniu potencjału innowacyjnego oraz zwiększaniu po-

ziomu konkurencyjności na rynku europejskim. W ramach swojej działalności Enter-

prise Europe Network świadczy bezpłatne usługi z zakresu: 

✓ organizacji międzynarodowych spotkań kooperacyjnych i zagranicznych misji go-

spodarczych, w ramach których istnieje możliwość bezpośrednich rozmów z poten-

cjalnymi zagranicznymi partnerami gospodarczymi; 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://een.pfrr.pl/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://een.pfrr.pl/
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✓ dostarczenia informacji o dostępnych źródłach finansowania działalności przedsię-

biorstw (również w formie bezpłatnych seminariów informacyjnych); 

✓ świadczenia pomocy doradczej w zakresie prawodawstwa Unii Europejskiej; 

✓ świadczenia pomocy doradczej przy zawieraniu międzynarodowych umów współ-

pracy handlowej i/lub technologicznej; 

✓ dostarczania informacji oraz świadczenia pomocy doradczej w kwestii uczestnic-

twa małych i średnich przedsiębiorstw w programie ramowym Unii Europejskiej 

Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. 

➢ Działania zrealizowane w 2018 roku przez Ośrodek Enterprise Europe Network działa-

jący przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego: 

✓ Liczba uczestników wydarzeń lokalnych lub regionalnych – 221; 

✓ Liczba MŚP/klientów, którzy otrzymali indywidualne wsparcie doradcze w ramach 

sieci EEN – 31; 

✓ Liczba MŚP/klientów, którzy otrzymali indywidualne wsparcie w zawieraniu part-

nerstw międzynarodowych – 33; 

✓ Liczba zorganizowanych wydarzeń brokerskich i misji zagranicznych – 13; 

✓ Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem polskich przedsiębiorstw podczas  

wydarzeń brokerskich i misji zagranicznych – 154; 

✓ Liczba otrzymanych zagranicznych zapytań dotyczących krajowych ofert partner-

stwa – 118; 

✓ Liczba złożonych krajowych zapytań dotyczących zagranicznych ofert partnerstwa 

– 114; 

✓ Liczba klientów, którzy wyrazili opinie zwrotne – 28; 

✓ Liczba osiągnięć, w tym zawartych partnerskich umów biznesowych i technologicz-

nych przez odbiorców usług – 8; 

✓ Liczba przypadków współpracy z lokalnymi interesariuszami – 5; 

✓ Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania od partnerów sieci EEN – 113; 

✓ Liczba aktywnego udziału w działaniach sieci EEN – 21. 

2. KAM2EastPoland – Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju 

Regionalnego realizuje projekt KAM2EastPoland. Głównym celem projektu jest przepro-

wadzenie analizy przebiegających w przedsiębiorstwie procesów związanych z wprowa-

dzaniem innowacji oraz ze sposobem zarządzania cyklem ich rozwoju. Analiza pozwala  

w efekcie zidentyfikować obszary wymagające usprawnienia. Przeprowadzona analiza do-

starcza również odpowiedzi na pytanie: jak przyspieszyć rozwój firmy? Ponadto umożliwia 

pozycjonowanie przedsiębiorstwa na tle liderów krajowych i europejskich z danej branży. 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna organizacja w województwie pod-

laskim posiada licencję do przeprowadzania tego typu analizy. Jest ona wykonywana mak-

symalnie u 5 firm rocznie. W oparciu o narzędzia metodologii przeprowadzania  

analizy – IMP³rove oraz Innovation Health Check, eksperci ocenią, czy firma ma podejście 

strategicznie do zagadnień innowacji, czy w przedsiębiorstwie wykształciła się innowacyjna 
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kultura i organizacja oraz jak jest zarządzany cykl rozwoju innowacji w firmie. W oparciu  

o uzyskane wyniki proponowane są rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy. 

Zakres analizy: I etap ocena porównawcza „benchmarking” odbywa się za pomocą specjal-

nie przygotowanego narzędzia. Polega na zebraniu informacji poprzez wypełnienie kwe-

stionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami w firmie. W oparciu o uzy-

skane odpowiedzi generowany jest raport, którego wyniki dają możliwość porównania się 

z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami danej branży z Europy i ze świata. Raporty porów-

nawcze wskazują na słabe i mocne strony poziomu zarządzania innowacjami w firmie.  

Dokumenty są poufne, a dostęp do nich mają wyłącznie zainteresowane firmy. Obecnie  

w bazie znajduje się około 6 000 raportów firm z całego świata. Otrzymane wyniki  

prezentowane są w postaci wykresów, tabel oraz opisów porównawczych; II etap  

doradztwo – na podstawie raportu ekspert dokonuje obiektywnej analizy stanu faktycz-

nego przedsiębiorstwa, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań 

usprawniających zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie i opracowuje plan działa-

nia w oparciu o te rozwiązania; III etap informacja zwrotna – ekspert oraz firma udzielają 

wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. 

Analiza przeprowadzana przez eksperta PFRR jest w całości bezpłatna. Jego praca jest sfi-

nansowana ze środków programu Horyzont 2020, a w 2018 roku zrealizowano pięć usług. 

3. GOSmart BSR – projekt GoSmart BSR w ramach programu Baltic Sea Region Interreg Pro-

gramme, Liderem jest Politechnika Białostocka, PFRR jest jednym z partnerów w konsor-

cjum międzynarodowym. Projekt realizowany w latach 2017-2020. Wspólnie z partnerami 

przeprowadzono analizę i prace badawcze dotyczące istniejących strategii inteligentnych 

specjalizacji w regionach, analizę systemu wsparcia procesu internacjonalizacji oraz szereg 

działań skierowanych do przedsiębiorstw. Opracowana została metodologia transnarodo-

wych inteligentnych specjalizacji w regionach partnerskich, która była prezentowana m.in. 

w Brukseli. Firmy działające w sektorach smart specialisation korzystają z pilotażowego 

doradztwa w zakresie oceny innowacyjności, modeli internacjonalizacji analizy łańcucha 

wartości, warsztatów i szkoleń oraz podobnych usług oraz mogą skorzystać ze współpracy 

z brokerami innowacji. Z pomocą brokerów innowacyjne firmy z sektora MŚP z Polski, Nie-

miec, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii i Finlandii stworzą grupy pracujące nad wspólnymi pro-

blemami. Współpraca nad zagadnieniami B+R, wspólnych projektów do programów takich 

jak Horyzont 2020, działania eksportowe dla grupy produktów zwiększy konkurencyjność 

na rynkach lokalnych i międzynarodowych. System wsparcia zostanie przetestowany  

w 2 cyklach pilotażowych działań, obecnie trwa 2 cykl pilotażowy. Planowane jest rozsze-

rzenie systemu wsparcia o sieć Enterprise Europe Network. Prowadzenie skoordynowa-

nych działań międzynarodowych, opartych na wzmacnianiu wiedzy, kompetencji i współ-

pracy pomiędzy partnerami projektu GoSmart BSR, w rezultacie pozwoli na: 

➢ dostosowanie sektora badań i rozwoju/badań do potrzeb biznesowych, w tym współ-

pracy ponadnarodowej; 

➢ stworzenie sieci współpracy, integrującej podmioty ze strefy biznesu, administracji  

i badań naukowych w kierunku budowania trwałych powiązań międzynarodowych; 
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➢ poprawę dostępu MŚP do różnych form kooperacji międzynarodowej w połączeniu  

z innowacjami, transferem technologii i know-how oraz szczególnie w zakresie badań 

i rozwoju; 

➢ przeprowadzenie badań nad nowymi modelami internacjonalizacji i kierunkami rozwo-

jowymi przedsiębiorstw, inteligentnymi specjalizacjami w układzie transregionalnym 

oraz nad narzędziami wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw, które następnie 

będą przedmiotem pilotażowych działań wdrożeniowych; 

➢ poprawę zrozumienia i skuteczności władz publicznych we wspieraniu innowacji  

i internacjonalizacji przez przedsiębiorstwa i podmioty badawczo-rozwojowe; 

➢ opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji w układzie transregionalnym i tran-

snarodowym realizowanych w partnerskich regionach. 

JS programu Baltic Sea Region wstępnie zaakceptował koncepcję rozszerzenia działań kon-

sorcjum o nowe partnerstwo i przedłużenie do 2021r.  

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.2. STWORZENIE I WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU ORAZ WSPIERA-

NIE KONKURENCYJNOŚCI WIODĄCYCH I NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH SEKTORÓW GOSPO-

DARKI MIASTA. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Od roku 2009 Spółka ENEA bierze udział w programie Ciepło Systemowe. Analogicznie jak 

w latach poprzednich, również w roku 2018 były kontynuowane prace w ramach tego pro-

jektu. Ciepło Systemowe to marka produktu, a jednocześnie nazwa programu promocyj-

nego, którego obietnicą jest kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz niezawodności 

dostaw i komfortu użytkowania ciepła sieciowego. Na terenach zurbanizowanych jest  

to najpowszechniejszy, ekologiczny, bezpieczny i wygodny sposób ogrzewania, dostępny 

przez cały rok. Obecnie wokół marki Ciepło Systemowe skupionych jest wiele firm ciepłow-

niczych z największych miast Polski. Członkowie programu stosują ujednolicone, wysokie 

standardy obsługi klientów indywidualnych i biznesowych, w obszarze technicznym i mar-

ketingowym oraz edukacji na rzecz efektywnego zarządzania energią. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.3. ROZWÓJ LOKALNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 

Programy zrealizowane: 

1. Fundusz pożyczkowy w ramach Instrumentów Finansowych „Pożyczka Termomoderniza-

cyjna dla Przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020”.  

W roku 2019 - 2 przedsiębiorców z Białegostoku skorzystało z pożyczek służących termomo-

dernizacji ich działalności w ogólnej kwocie: 1 810 000 zł. 
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Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Fundusze pożyczkowe w ramach dotacji RPO WP i fundusz pożyczkowy ze środków wła-

snych. Przedsiębiorcom z Białegostoku udzielono 29 pożyczek na kwotę 4 981 400 zł. 

2. Fundusz poręczeniowy w ramach dotacji RPO WP i fundusz poręczeniowy ze środków wła-

snych. Udzielono 10 poręczeń w ogólnej kwocie 2 917 486 zł, co stanowiło zabezpieczenie 

do kredytów dla przedsiębiorców z terenu Białegostoku na kwotę 11 177 780 zł. 

3. Fundusz kapitałowy w ramach środków własnych: wsparcie pożyczką venture jednego 

przedsiębiorcy z Białegostoku. 

4. Regionalna Instytucja Finansująca – wydzielona jednostka PFRR – realizująca program  

dotacyjny RPO WP – „Granty na badania i innowacje”. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.4. PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW, 

W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY 

Programy i działania zrealizowane  

1. W związku z zakończoną z dniem 30 grudnia 2015 r. realizacją projektu „Białostocki Park 

Naukowo-Technologiczny”, współfinansowanego ze środków UE, w roku 2018 kontynuo-

wane były działania, związane z promowaniem oferty Parku oraz infrastruktury BPN-T,  

a także związane z szerzeniem postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, uczniów i spo-

łeczności start-upowej. W ramach działań promocyjnych zorganizowane zostały liczne 

warsztaty, konkursy, szkolenia, konferencje z udziałem ekspertów i specjalistów branżo-

wych, dysponujących praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Głównym koordynatorem 

działań był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T).  

2. Istotne znaczenie w szerzeniu postaw przedsiębiorczych należy przypisać wybranym wy-

darzeniom zorganizowanym przez BPN-T, w szczególności dedykowanym branży start-up. 

W 2018 roku Park zorganizował/współorganizował 84 inicjatywy, w których uczestniczyło 

ponad 2 tys. osób:  

➢ w ramach wydarzeń branżowych odbył się m.in. Startup Europe Week Bialystok 2018 

(07.03.2018), stanowiący inicjatywę Komisji Europejskiej, dążącą do tworzenia lokal-

nego środowiska przyjaznego biznesowi i innowacjom oraz wspieranie już istniejących 

ośrodków. Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z możliwościami dofinansowania dzia-

łań firm oraz pozyskali wiedzę o warunkach i źródłach uzyskania środków na jej zało-

żenie. Swoją wiedzą podzielili się m.in. eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Podlaskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnego 

Punktu Konsultacyjnego Programów Badawczych UE oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju 

Regionalnego. O współpracy pomiędzy firmami dyskutowali przedstawiciele regional-

nych klastrów – Klastra Obróbki Metali oraz Klastra Technologicznego InfoTech.  

Podczas Startup Europe Week Bialystok zaprezentowały się również startupy z BPN-T 

(VP Software, Elastic Cloud Solutions, P2V Polska, Moos). Liczba uczestników: 80 osób. 

W ramach inicjatywy Startup Europe Week odbyły się warsztaty Startup Booster  

(05-07.03.2018), skierowane do studentów, o tematyce:  
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✓ Rozbudzamy kreatywność – nt. metedologii design thinking, której podstawą jest 

praca warsztatowa z wykorzystaniem technik kreatywnych; 

✓ Budujemy model biznesowy nowego projektu - podczas warsztatów uczestnicy po-

znali założenia Business Model Canvas (BMC) - narzędzia, które pomaga zweryfiko-

wać założenia dotyczące planowanego projektu czy pomysłu biznesowego; 

✓ Myślimy strategicznie o własności intelektualnej – nt. podstawowych zagadnień 

związanych z własnością intelektualną; 

✓ Trudna sztuka prezentacji – nt. wskazówek dotyczących przygotowania dobrego 

wystąpienia publicznego; 

✓ Meet the stars – sieciujemy – nt. sztuki nawiązywania kontaktów. 

➢ w ramach konferencji szkoleniowej EastMedia (13.04.2018), skupiającej się na tema-

tyce nowych mediów, e-marketingu, mobile i social media został przeprowadzony cykl 

praktycznych spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli firm/trenerów/kon-

sultantów branżowych: 

✓ Pracuj na Facebooku, czyli jak stworzyć dobrą kampanię reklamową - podczas szko-

lenia uczestnicy poznali podstawowe narzędzia Facebooka, które są niezbędne do 

stworzenia skutecznej kampanii reklamowej; 

✓ Jak stworzyć skuteczną informację prasową;  

✓ Video marketing od podstaw - uczestnicy zapoznali się z możliwościami serwisu 

YouTube, oraz programem Lumen5; 

✓ Mistrzowski profil na LinkedIn, czyli social selling w praktyce!; 

✓ Skuteczny monitoring sieci z Brand24;  

✓ Google Analytics od podstaw - O tym jak maksymalnie wykorzystać funkcje sys-

temu - uczestnicy warsztatu nabyli umiejętność odpowiedniego konfigurowania 

narzędzia oraz wykorzystywania narzędzia w kontroli marketingu, sprzedaży  

i developerów. 

Organizatorzy wydarzenia: BPN-T, EastCamp Białystok. 

➢ w dniach 12-13.10.2018 odbyła się V edycja Wschodniego Forum e-Biznesu EastBiz, 

jako największego w pół.-wsch. Polsce forum e-commerce. Wydarzenie miało charak-

ter dwudniowej konferencji i było skierowane do branży e-biznesu. Forum stanowiło 

swoiste kompendium wiedzy na temat prowadzenia działalności biznesowej w Inter-

necie. W wydarzeniu uczestniczyło 250 osób. Organizatorami wydarzenia byli: BPN-T, 

EastCamp Białystok, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej; 

➢ okazję do promowania postaw przedsiębiorczych stanowił także Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości (15.11.2018). Podczas wydarzenia swoim doświadczeniem podzie-

liło się trzech przedsiębiorców, którzy z sukcesem rozwijają startupy w Białostockim 

Parku Naukowo-Technologicznym, reprezentujący firmy: iAutomatyka.pl, VP Software, 

Visualpromo, Smart Faktor S.A. W wydarzeniu wzięło udział 25 osób. 

3. W ramach działalności Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego funkcjonuje 

przestrzeń coworkingowa Centroom, w której w 2018 r. został zrealizowany przez BPN-T 
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projekt Centroom Przedsiębiorczości. To cykl spotkań zaszczepiający postawy przedsię-

biorcze wśród mieszkańców Białegostoku oraz rozwijający kompetencje przydatne przy 

prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt – uruchomiony w 2017 r., jest skierowany 

do wszystkich mieszkańców miasta, zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości.  

Formuła warsztatów pozwala na efektywne zrozumienie poruszanych podczas spotkań za-

gadnień, dzięki czemu osoby biorące w nich udział mogą w przystępny sposób przyswoić 

wiedzę wspomagającą prowadzenie biznesu oraz rozwinąć kompetencje w prowadzeniu 

działalności gospodarczej. W 2018 roku, w ramach Centroom Przedsiębiorczości odbyło 

się 10 spotkań. Zorganizowane zostały warsztaty poruszające tematykę dotyczącą m.in.: 

skutecznych narzędzi marketera, kreatywnych procesów w rozwijaniu firmy, budowania 

osobistej marki w biznesie, zastosowania RODO w marketingu, założeń budowania marek, 

działalności startup, redukowania kosztów poprzez budowanie systemów doskonałości 

operacyjnej.   

4. Od października 2017 r. BPN-T, wspólnie z firmą CEDC International sp. z o.o. realizował 

projekt pn.: „Absolwent w Transferowni – komunikacja marki w architekturze”, dotyczący 

promocji i aktywizacji postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Projekt został sfinanso-

wany ze środków firmy CEDC International. Dzięki współpracy z BPN-T przedsiębiorstwo 

CEDC uzyskało dostęp i kontakt do najzdolniejszych absolwentów uczelni wyższych z wy-

branych kierunków studiów. Zgodnie z celami, projekt zakładał zdobycie przez studentów 

i absolwentów doświadczenia oraz zapoczątkowanie kariery zawodowej dzięki pracy nad 

realnymi problemami biznesowymi, przygotowanymi przez przedsiębiorstwo. Do projektu 

zgłosiło się 52 studentów i absolwentów. W okresie od 1 stycznia do 20 stycznia 2018 r. 

odbywały się spotkania robocze zespołów pracujących nad koncepcją wizualizacji strefy 

wejścia do siedziby Polmosu Białystok. Finał projektu odbył się w dniu 24 stycznia 2018 r., 

podczas którego nastąpił wybór najlepszego rozwiązania w ramach opracowywanego pro-

blemu biznesowego.  

5. Od kilku lat postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży szerzone są przez Białostocki Park 

Naukowo-Technologiczny w ramach projektu „Talenty XXI wieku”. W roku 2018 BPN-T był 

współorganizatorem V edycji projektu, któremu przyświeca idea wspierania utalentowa-

nych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, medycyny, infor-

matyki, ekonomii, prawa, przedsiębiorczości i treningu kreatywności. W V edycji wzięło 

udział 385 wybitnych uczniów. Łącznie zrealizowano 688 godzin dydaktycznych. Uczestni-

kami warsztatów były młode talenty z ostatnich klas szkół podstawowych, z oddziałów 

gimnazjalnych i liceów. Młodzież z 29 białostockich szkół uczestniczyła w zajęciach z dzie-

dzin takich jak: modelowanie 3D, chemia, biologia, ekonomia, dziennikarstwo czy prowa-

dzonych przez pracowników BPN-T warsztatów. Zajęcia odbywały się w specjalistycznych 

laboratoriach oraz pracowniach. Oprócz pracowników BPN-T zajęcia prowadzili także wy-

kładowcy Wydziałów Architektury i Informatyki Politechniki Białostockiej; Wydziałów: Bio-

logiczno-Chemicznego, Filologicznego, Fizyki, Pedagogiki i Psychologii oraz Ekonomii i Za-

rządzania Uniwersytetu w Białymstoku; Wydziałów: Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii 
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i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycz-

nego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

6. W 2018 roku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny uczestniczył w realizacji projektu 

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształ-

cenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowanego  

w ramach działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności pod-

laskiej gospodarki, Poddziałanie: 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  

Lider Projektu: Miasto Białystok. Partner: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Realiza-

tor projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i BPN-T.  

 

Zadaniem projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF”, które będzie działało  

na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje eduka-

cyjno−zawodowe do potrzeb regionalnej gospodarki. Grupą docelową projektu jest: 

➢ 13 szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego (BOF) - tj. na obszarze gmin Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, 

Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków  

i Zabłudów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub Powiat Biało-

stocki, dla których zostaną przygotowane programy rozwojowe i nowe programy 

kształcenia odpowiadające zdiagnozowanym lukom kompetencyjnym; 

➢ 3 000 uczniów i słuchaczy szkół zawodowych z terenu BOF, którzy zostaną objęci indy-

widualnym popytowym doradztwem kompetencji i dla których zostaną opracowane 

Indywidualne Plany Działania na rzecz Kariery;  

➢ 130 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących zatrudnionych w ww. szkołach, którzy 

wezmą udział w szkoleniach z zakresu poradnictwa kompetencji; 

➢ 26 doradców zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

Ogólna wartość projektu: 16 009 100,89 zł, dofinansowanie: 15 208 645,84 zł 

Planowany okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2021 r. 

7. Okazję do promowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w szczególności 

wśród młodzieży stanowiły bezpośrednie spotkania z pracownikami Białostockiego Parku 

Naukowo-Technologicznego, w trakcie których była prezentowana i udostępniana oferta 

BPN-T, m.in. w ramach odbywających się wizyt studyjnych. W 2018 roku miały miejsce 

wizyty studyjne m.in. z udziałem uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku 

oraz gimnazjalistów (wizyty w: Prototypowni 3D firmy ChM, Laboratorium Badania Kom-

patybilności Elektromagnetycznej eMAG i Laboratorium Obrazowania Molekularnego). 

8. EEC Liderzy Przyszłości – wydarzenie towarzyszące Wschodniemu Kongresowi Gospodar-

czemu. EEC Liderzy Przyszłości – spotkanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z cie-
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kawymi ludźmi, mającymi pasje i chcącymi zarazić swoim entuzjazmem młodych. Spotka-

nia te są też okazją, aby uświadomić młodzieży, że oprócz wyjazdu do większego miasta 

czy też za granicę, istnieją jeszcze inne drogi, aby móc się realizować zawodowo.  

Celem spotkań jest też zmiana sposobu myślenia młodzieży, aby mogła samodzielnie pod-

jąć decyzje dotyczące możliwości prowadzenia własnej firmy pokazanie, że biznes można 

budować na uwarunkowaniach wewnętrznych (posiadanych cechach osobowościowych, 

zainteresowaniach, pasjach). 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. EEC Liderzy przyszłości - Wydarzenie będzie kontynuowane w 2019r. 

C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.1. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI 

Programy i działania zrealizowane  

1. Funkcjonowanie Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego  

w II kadencji (2015-2018). Rada Programowa Białostockiego Parku Naukowo-Technolo-

gicznego, działająca w II kadencji, została powołana na mocy zarządzenia Nr 888/15 Pre-

zydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 października 2015 r. (zmienionego zarządzeniami: 

Nr 597/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr 915/16 z dnia 13 września 2016 r., Nr 243/18  

z dnia 19 lutego 2018 r.). W 2018 r. Rada składała się z 11 ekspertów, w tym z 6 przedsta-

wicieli lokalnych uczelni wyższych (Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) i 5 przedstawicieli środowiska gospodarczego i in-

stytucji zrzeszających przedsiębiorców (Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Kla-

ster Obróbki Metali, Podlaski Związek Pracodawców, Polska Izba Informatyki i Telekomu-

nikacji, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy).  

➢ Rada wyraża swoje stanowiska oraz opinie w zakresie zasad funkcjonowania i kierun-

ków rozwoju Parku, w tym dotyczących: 

✓ tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działal-

ność badawczą, rozwojową i innowacyjną; 

✓ wyznaczania strategicznych kierunków i trendów rozwoju Parku; 

✓ kreowania efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem; 

✓ zakresu świadczenia usług badawczo – rozwojowych w Parku; 

✓ innowacyjności przedsiębiorstw zainteresowanych nabyciem terenów inwestycyj-

nych w Parku.  

➢ w ramach współpracy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ze środowi-

skiem naukowym i gospodarczym, w roku 2018 trzej przedstawiciele Rady Programo-

wej BPN-T uczestniczyli w trzech ocenach stopnia innowacyjności firm ubiegających się 

o zakup terenów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

(wchodząc w skład Komisji oceniającej, składającej się ponadto z przedstawicieli 

BPN-T). Weryfikowane podmioty uzyskały pozytywną ocenę, umożliwiającą złożenie 
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oferty na zakup terenów BPN-T. Za przygotowanie i realizację procedur przetargowych  

na zbycie poszczególnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących tereny in-

westycyjne Parku, odpowiadał Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku; 

➢ w 2018 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady Programowej BPN-T, w trakcie którego 

omawiane były tematy związane z kwestiami finansowymi, dotyczącymi waloryzacji: 

miesięcznej stawki bazowej czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za wynajem  

powierzchni biurowej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym; cen za wyna-

jem sal w Centrum konferencyjno-szkoleniowym BPN-T i ceny wynajmu Transferowni; 

wprowadzenia odpłatności za miejsca parkingowe będące własnością Białostockiego 

Parku Naukowo-Technologicznego; 

➢ Rada stanowiła znaczącą formę wsparcia w działaniach podejmowanych na rzecz okre-

ślania kierunków rozwoju działającego w Białymstoku ośrodka innowacji, służąc zara-

zem głosem doradczym w sprawach podejmowanych podczas posiedzeń Rady. Zakoń-

czenie działalności Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicz-

nego w II kadencji (2015-2018) nastąpiło z dniem 15 października 2018 r.  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Realizacja projektu pn. „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2. 

Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,  

Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funk-

cjonalnego - kontynuacja działań podjętych w 2017 r.  

Beneficjent – Miasto Białystok. 

Podmiot realizujący projekt – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. 

Okres realizacji projektu: 05.10.2016 – 31.07.2020. 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 28 września 2017 r. z Urzędem Marszałkowskim Nr UDA-

RPPD.08.02.02-20-0006/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr WND-RPPD.08.02.02-20-

0006/17 (zmienioną aneksem nr 1 z dnia 15 października 2018 r.) całkowita wartość pro-

jektu wynosi 25 399 228,88 zł (całkowite wydatki kwalifikowane projektu:  

20 523 346,43 zł; wkład własny Beneficjenta: 3 078 501,99 zł). Dofinansowanie z Regional-

nego Programu Operacyjnego to kwota 17 444 844,44 zł. 

Głównym zamiarem projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy” (LMMiO) jest 

wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez utworzenie w Białymstoku ośrodka popularyzującego naukę  

i innowacje, umożliwiającego rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycz-

nych wykorzystujących nowoczesne technologie. Centrum będzie oferowało infrastruk-

turę edukacyjną, która pozwoli aktywnie angażować uczniów, stymulować ich innowacyj-

ność i uzupełniać zdobytą wiedzę teoretyczną praktycznymi przykładami. Centrum będzie 

miejscem realizacji wydarzeń naukowych, technologicznych, a także warsztatów i wyda-
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rzeń edukacyjnych, dotyczących wszelkich dziedzin związanych z techniką i innowacyjno-

ścią oraz z kulturą techniczną. Oferta skierowana będzie do dzieci i młodzieży zaintereso-

wanych odkrywaniem świata, różnymi dziedzinami nauki i techniki poprzez m.in. udostęp-

nianie ekspozycji, laboratoriów i pracowni umożliwiających przeprowadzanie badań i ob-

serwację zjawisk, ich analizę oraz opracowywanie syntetycznych wniosków i spostrzeżeń 

celem ich wdrażania w życie jako pomysłów, wzorów użytkowych i wynalazków, organizo-

wanie pokazów i spotkań naukowych przybliżających nowoczesne technologie. Oferta La-

boratorium będzie m.in. poszerzała i uzupełniała programy nauczania szkół poprzez two-

rzenie projektów edukacyjnych, wykorzystujących nowoczesne metody kształcenia i upo-

wszechniania wiedzy. 

W 2018 roku przeprowadzone zostały następujące działania: 

➢ w czerwcu nastąpił wybór Wykonawcy w postępowaniu ogłoszonym przez BPN-T 

na „Utworzenie Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”; 

➢ w dniu 12 lipca 2018 r. została zawarta przez BPN-T umowa z Wykonawcą - Trias 

AVI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie oraz wykonanie LMMiO; 

➢ w dniu 24 sierpnia 2018 r. BPN-T dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w po-

stępowaniu „Koordynacja inwestycji pn. Laboratorium Młodego Mistrza i Od-

krywcy w Białymstoku”; Wykonawca: INBUD PARTNER Przedsiębiorstwo Usługowe 

Wojciech Sadowski z siedzibą w Białymstoku;   

➢ w grudniu Wykonawca - Trias AVI sp. z o.o. przedłożył projekt budowlany do 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku w celu uzyskania pozwolenia na budowę;  

zawarł umowy z podwykonawcami na usługi i dostawy eksponatów; realizował 

prace nad branżowymi projektami wykonawczymi; 

➢ w dniu 31 grudnia 2018 r. Wykonawca uzyskał decyzję, zatwierdzającą projekt bu-

dowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowlane, polegające na przebudo-

wie części stadionu piłkarskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku w ramach zada-

nia pn.: „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku – Strefa Małego 

Odkrywcy”.  

Powstające na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku centrum popularyzacji nauki 

będzie zajmowało przestrzeń o powierzchni ponad 3,2 tys. m2. Zostanie w nim wydzielona 

strefa dedykowana najmłodszym odbiorcom (3-10 lat) tzw. „Strefa Młodego Odkrywcy” 

oraz wystawa główna, skierowana do młodzieży i dorosłych. Do dyspozycji zwiedzających 

udostępnionych zostanie ponad sto stanowisk doświadczalnych oraz cztery laboratoria  

tematyczne:   

✓ Strefa Młodego Odkrywcy - zajmie powierzchnię ok. 590 m2 i będzie się składać 

z pięciu obszarów tematycznych: Poznanie i Wiedza, Poznaj swoje ciało, Tech-

nika, Świat budownictwa oraz Energia wody. Dodatkowo w wydzielonej strefie 

Labbaru mali odkrywcy będą mogli samodzielnie przeprowadzić różnorodne do-

świadczenia i być świadkami pokazów naukowych;  
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✓ Wystawa główna – o powierzchni ok. 2 670 m2 w założeniu jest dedykowana 

szerokiemu gronu odbiorców, bez względu na wiek. Ekspozycja zostanie podzie-

lona na strefy tematyczne: Moc wody, Dotknij, powąchaj i ugryź, czyli właściwo-

ści materiałów, Mechanika, Idź z prądem, Telekomunikacja, Strefa automatyki  

i robotyki, Transport, Ekscytujące technologie, Magia ludzkiego ciała, Strefa op-

tyki oraz Strefa – zabawa nauką.  

Dodatkowo będzie istniała możliwość udziału w laboratoriach tematycznych, m.in.: Labo-

ratorium robotyki, Laboratorium energetyki oraz Laboratorium elektromobilności. Na te-

renie wystawy głównej zostanie wydzielona część, w obrębie której możliwa będzie orga-

nizacja wystaw czasowych.  

Zgodnie z aneksem Nr 2, zawartym w dniu 07 grudnia 2018 r. do umowy Nr 117/2016  

z dnia 12.10.2016 r. (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21.12.2017 r.), zawartej pomiędzy 

Miastem Białystok (Najemcą) a spółką Stadion Miejski w Białymstoku (Najmującym), regu-

lującej warunki najmu powierzchni z przeznaczeniem pod działalność LMMiO, Białostocki 

Park Naukowo-Technologiczny uzyskał status Najemcy. Na podstawie tego aneksu nastą-

piło przekazanie przez Miasto wszystkich zobowiązań umownych do jednostki budżetowej 

BPN-T.  

2. Realizacja projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”;  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy 

startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych  

pomysłów. 

Beneficjent – Miasto Białystok. 

Podmiot realizujący projekt – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. 

Zakończona z sukcesem realizacja projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów 

– Hub of Talents” (2016-2017) i duże zainteresowanie przedsiębiorców możliwością uzy-

skania wsparcia na rozwój pomysłu biznesowego, wpłynęły na podjęcie w 2018 r. działań, 

związanych z aplikowaniem przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny do drugiej 

edycji Platform Startowych – „Hub of Talents 2”. Wniosek o dofinansowanie projektu zo-

stał złożony w dniu 13 czerwca 2018 r. Projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej 

projektów rekomendowanych do wsparcia. Umowa o dofinansowanie projektu została 

podpisana w dniu 29 marca 2019 r. 

Projekt Hub of Talents 2 zakłada realizację ośmiu półrocznych cykli inkubacji, w ramach 

których przedsiębiorstwa typu startup obejmowane będą indywidualnymi programami  

inkubacji. Udział danego startupu w projekcie kończyć się ma osiągnięciem etapu MVP. 

Ekosystem wsparcia innowacji rozwijany jest przez BPN-T wspólnie z doświadczonymi 

przedsiębiorcami, którzy objęli rolę ekspertów i mentorów, władzami samorządowymi, 

uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Projekt jest realizowany m.in. we współpracy 

z lokalną uczelnią wyższą – Politechniką Białostocką. 

Zgodnie z założeniem, w roku docelowym realizacji projektu (2023), zostanie wyinkubo-

wanych ponad 200 przedsiębiorstw typu start-up, gotowych do rozpoczęcia działalności 

rynkowej.  
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Łączny budżet projektu: 22 263 945,00 zł 

Dofinansowanie: 21 752 045,00 zł 

Okres realizacji projektu: 26.03.2019 - 30.09.2023. 

3. Sieć Enterprise Europe Network – W ramach sieci funkcjonują punkty kompleksowej ob-

sługi MŚP, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza usług świad-

czonych przez wyspecjalizowane jednostki w całej Europie oraz wielu państwach  

trzecich – usługi dotyczące współpracy gospodarczej i technologicznej, pozyskanie infor-

macji i doradztwa, udział w spotkaniach i imprezach kooperacyjnych. Sieć zrzesza ponad 

600 organizacji w ponad 40 krajach, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju  

i uniwersyteckie ośrodki technologiczne, w których pracuje około 4 000 doświadczonych 

specjalistów. Jest największą tego typu siecią na świecie. W 2017 roku, oddział sieci funk-

cjonujący przy PFRR zorganizował kilkadziesiąt seminariów i konferencji oraz misji gospo-

darczych, w których udział wzięło ponad 500 uczestników; udzielono odpowiedzi na kilka-

dziesiąt zapytań, przeprowadzono 52 audyty technologiczne i biznesowe, zorganizowano 

12 misji gospodarczych i spotkań kooperacyjnych, w których uczestnicy odbyli 142 spotka-

nia; opracowano 37 zapytań gospodarczych i profili technologicznych, które były dystry-

buowane w całej sieci. Wszystkie oferowane usługi wpływają na wzmocnienie ponadlokal-

nej konkurencyjności firm sektora MSP.  Oddział sieci EEN zapewnia wyspecjalizowane do-

radztwo w zakresie prowadzenia działalności eksportowej oraz rynku unijnego. Dzięki sieci 

kontaktów mamy dostęp do aktualnych i istotnych z punktu widzenia prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej informacji o całej Europie i krajach trzecich należących do sieci. Ist-

niejące bazy danych i instrumenty informatyczne pozwalają na sprawne i szybkie dostar-

czanie usług do zainteresowanych przedsiębiorców. 

4. Regionalna Instytucja Finansująca odpowiedzialna za wdrażanie w województwie podla-

skim Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz za dystrybucję „Grantów  

na badania i innowacje” w przedsiębiorstwach. 

5. KAM2EastPoland – projekt mający na celu zwiększenie umiejętności zarządzania innowa-

cyjnością w podlaskich/białostockich firmach. 

6. SUPER – wsparcie ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. 

Programy nowo utworzone 

1. GoSmart BSR - w międzynarodowym partnerstwie przeprowadzone będą analizy i prace 

badawcze dotyczące istniejących strategii inteligentnych specjalizacji w regionach, analizę 

systemu wsparcia procesu internacjonalizacji oraz szereg działań skierowanych do przed-

siębiorstw.  
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KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.2. TWORZENIE WARUNKÓW DO WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA 

UCZELNI WYŻSZYCH W PROCESY INNOWACYJNE W GOSPODARCE 

Programy i działania zrealizowane  

1. Istotne wsparcie dla wdrażania procesów innowacyjnych w gospodarce stanowi wiedza 

ekspercka, doświadczenie i potencjał naukowy lokalnych uczelni wyższych. Wykorzystanie 

tego potencjału w praktyce było możliwe m.in. w ramach działalności Rady Programowej 

Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Rada Programowa, funkcjonująca w ra-

mach II kadencji (2015-2018), została powołana z dniem 15 października 2015 r. na mocy 

zarządzenia Nr 888/15 Prezydenta Miasta Białegostoku, zmienionego zarządzeniami:  

Nr 597/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr 915/16 z dnia 13 września 2016 r. i Nr 243/18  

z dnia 19 lutego 2018 r. W pracach Rady Programowej BPN-T uczestniczyło sześciu przed-

stawicieli trzech lokalnych uczelni, tj. Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białym-

stoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakres działalności Rady został omó-

wiony w ramach Celu strategicznego C – Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy 

i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy, Priorytetu C2 – Rozwój 

innowacyjnej gospodarki, kierunku działań C.2.1. - Wsparcie innowacyjności. W roku 2018, 

w ramach współpracy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ze środowiskiem 

naukowym i gospodarczym, trzej przedstawiciele Rady Programowej BPN-T (wchodzący  

w skład Komisji oceniającej, składającej się ponadto z przedstawicieli BPN-T), uczestniczyli 

w trzech ocenach stopnia innowacyjności firm ubiegających się o zakup terenów inwesty-

cyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.  

2. Kluczową rolę w rozwijaniu potencjału innowacyjnego Miasta oraz regionu odgrywa ak-

tywność badawcza i naukowa, prowadzona z wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej 

w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”, w oparciu o którą prowa-

dzona jest działalność badawcza przez jedną z lokalnych uczelni wyższych.   

W 2018 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - w ramach nawiązanej w 2015 r. 

współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym, kontynuował działalność 

Operatora Laboratorium Obrazowania Molekularnego BPN-T (w ramach powołanej spółki 

celowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - „Laboratorium Obrazowania Moleku-

larnego i Rozwoju Technologii UMB” Sp. z o.o.). Laboratorium Obrazowania Molekular-

nego i Rozwoju Technologii UMB Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie nowoczesnej 

diagnostyki medycznej. LOM z pracownią izotopową klasy II wyposażone jest w innowa-

cyjną aparaturę diagnostyczną - skaner PET/MR (aparat Biograph mMR, 3.0 Tesla) – połą-

czenie pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym. W oparciu o moż-

liwości sprzętu i aparatury LOM na rynek medyczny wprowadzona została innowacyjna 

technologia obrazowania ludzkiego ciała za pomocą urządzenia do skanowania ludzkiego 

ciała – Biograph mMR. Wysoka wartość diagnostyczna badań wynika z możliwości jedno-

czesnego wykorzystania pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) i 3-teslowego rezonansu 

magnetycznego podczas jednego badania.  
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Laboratorium stwarza możliwość prowadzenia unikalnych badań w wielu dziedzinach me-

dycyny, informatyki i fizyki m.in. poszukiwania wczesnych markerów w chorobie Alzhei-

mera, rozpoznania i monitorowania guzów głowy i szyi, we wczesnej diagnostyce i ocenie 

terapii w zaburzeniach poznawczych i przy objawach wytwórczych w psychiatrii oraz  

w tworzeniu dynamicznych modeli 3D organów. 

W 2018 roku Laboratorium - w ramach prowadzonych projektów naukowo-badawczych, 

kontynuowało współpracę z podmiotami:  

✓ Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

✓ Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Białostockiej,  

✓ Zakład Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku,  

✓ Uniwersytet w Turku, 

✓ Siemens. 

W latach 2015-2018 z usług LOM korzystało 10 przedsiębiorstw. 

3. Lokalne uczelnie wyższe aktywnie angażują się w realizowane przez Miasto Białystok dzia-

łania wspierające rozwój innowacyjnych pomysłów biznesowych w mieście i regionie. Przy-

kładem takiej aktywności była nawiązana w 2018 roku współpraca Politechniki Białostoc-

kiej z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym przy realizacji projektu „Platforma 

startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” (2019-2023), omówionego w ramach 

Celu strategicznego C – Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji 

większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy, Priorytetu C2 – Rozwój innowacyjnej go-

spodarki, kierunku działań C.2.1. - Wsparcie innowacyjności. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.3. USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POPRZEZ INFORMATY-

ZACJĘ 

Programy i działania zrealizowane  

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – Admi-

nistracja Samorządowa. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.4. SYSTEM FINANSOWANIA INNOWACJI 

Programy zrealizowane: 

1. Wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w latach 2008-2018 Pod-

laska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako Regionalna Instytucja Finansująca prowadziła 

działania związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 

➢ Działanie 1.4-4.1 - Wsparcie na prace B+R oraz wdrożenie wyników tych prac; 

➢ Działanie 4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym; 

➢ Działanie 5.4.1 – Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej; 

➢ Działanie 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektro-

nicznej; 

➢ Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 
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Zasadniczym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka było wsparcie roz-

woju innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG dotowane były projekty biznesowe, 

unikalne (innowacyjne) w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. PFRR przyjmo-

wała i oceniała wnioski o dofinansowanie projektów, przyjmowała i weryfikowała wnioski 

płatnicze, prowadziła działania kontrolne. W ramach wymienionych powyżej 5 działań 

POIG w województwie podlaskim zrealizowanych zostało 158 projektów biznesowych 

związanych z tworzeniem lub wdrażaniem innowacji o łącznej wartości 754 mln zł. Na te-

renie miasta Białystok zrealizowano 108 projektów o łącznej wartości 561 mln zł. Wsparcie 

tych projektów środkami publicznymi wyniosło 290 mln zł. 

2. Realizacja projektu „Granty na badania i innowacje” – w latach 2017-2018 Podlaska Fun-

dacja Rozwoju Regionalnego realizowała autorski projekt grantowy „Granty na badania  

i innowacje”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, na podstawie umowy z Województwem Podlaskim nr UDA-

RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 z dnia 17.10.2016 r. 

Celem projektu grantowego było pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie po-

dejmowania działalności B+R+I przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z wojewódz-

twa podlaskiego. Wartość projektu wynosiła 11,7 mln zł, z czego dofinansowanie środkami 

z RPO WP - 10 mln zł. W ramach projektu dofinansowane zostały biznesowe projekty roz-

wojowe, związane z prowadzeniem prac badawczych oraz wdrożeniem innowacji w pod-

laskich przedsiębiorstwach. Ostatecznie w województwie podlaskim zrealizowano 110 biz-

nesowych przedsięwzięć rozwojowych, związanych z prowadzeniem prac B+R oraz wdra-

żaniem innowacji, o łącznej wartości 13,4 mln zł, z czego w Białymstoku zrealizowano  

65 przedsięwzięć o łącznej wartości 8 mln zł.  Praktycznie wszystkie wsparte przedsięwzię-

cia oparte były o realia rynkowe i zakładały wzrost sprzedaży, zysku lub zatrudnienia.  

W ramach projektu podlascy przedsiębiorcy dokonali 26 zgłoszeń wynalazków, wzorów 

przemysłowych i użytkowych. W przypadku przedsięwzięć zlokalizowanych w Białymstoku 

dokonano 16 zgłoszeń wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych do Urzędu Pa-

tentowego RP. 

3. Fundusze pożyczkowe – w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarczy wojewódz-

twa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych w Ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Instrument 

Finansowy – Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe. Udzielono 2 pożyczek na kwotę 

2 000 000 zł. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. – udzielający kapitału na rozwój w formie inwestycji 

typu venture. 
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C.3. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.3.1. KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I OFEROWANIE NA KORZYST-

NYCH DLA INWESTORÓW WARUNKACH TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

Programy i działania zrealizowane 

1. Działania BOI: 

➢ obsługa przez Biuro Obsługi Inwestorów podmiotów zainteresowanych ulokowaniem 

działalności na terenach inwestycyjnych objętych Podstrefą Białystok SSSE/BPN-T; 

➢ udzielanie informacji, o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście, na zapy-

tania firm oraz indywidualnych inwestorów z poszczególnych branż; 

➢ współpraca z innymi podmiotami i organizacjami otoczenia biznesu. 

Szczegółowy opis działań BOI znajduje się w rozdziale C.3.4. 

2. W związku z zakończeniem w grudniu 2015 r. realizacji projektu „Białostocki Park Nau-

kowo-Technologiczny” i zobowiązaniem Miasta Białystok do osiągnięcia w okresie moni-

torowania projektu założonych wskaźników rezultatu, w tym wskaźnika dotyczącego zago-

spodarowania przez przedsiębiorców terenów inwestycyjnych BPN-T (stanowiących  

tereny rozszerzonej w 2015 r. Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej), w 2018 roku Miasto Białystok prowadziło działania związane ze zbywaniem/dzier-

żawą terenów BPN-T. 

Tereny inwestycyjne BPN-T zajmują łącznie 26 ha, z czego: 

✓ 3 ha powierzchni zostały zagospodarowane na potrzeby Parku (pod budowę dwóch 

budynków: Inkubatora Technologicznego i Administracji oraz Centrum Technolo-

gicznego – obiekty zostały oddane do użytku w maju 2014 r., pierwsi lokatorzy BPN-

T rozpoczęli działalność w lipcu 2014 r.); 

✓ 23 ha stanowią tereny inwestycyjne przeznaczone na sprzedaż/dzierżawę; oferta 

skierowana jest do inwestorów prowadzących działalność innowacyjną.  

Do końca 2018 roku zostało sprzedanych łącznie 11,7268 ha terenów inwestycyjnych  

BPN-T. Tereny zostały nabyte przez 9 firm (w tym 7 lokalnych), prowadzących działalność 

innowacyjną. Inwestorzy specjalizują się w branżach: e-commerce i innowacyjnej dystry-

bucji produktów bieliźniarskich, sektorze ICT oraz branży spożywczej (produkcja piwa i 

sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych). Tereny inwestycyjne BPN-T 

nabyły także podmioty specjalizujące się w branży: naukowej (uczelnia wyższa) oraz mo-

toryzacyjnej/przemysłowej/zaopatrzenia technicznego, gastronomicznej, logistycznej.  

3. W związku z rosnącym zainteresowaniem inwestorów terenami inwestycyjnymi, w 2018 r. 

Miasto rozpoczęło działania skoncentrowane na kompleksowym przygotowaniu i uzbroje-

niu kolejnych terenów miejskich, m.in. w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwe-

stycyjnych w Białymstoku”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie została podpi-

sana w dniu 28 września 2017 r.; zmieniona aneksem nr 1 z dn. 18 kwietnia 2018 r. i anek-

sem nr 2 z dn. 30 kwietnia 2019 r.). W 2018 r. została wybudowana ul. Dywizjonu 303 (na 
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odcinku od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Wiewiórczej). W 2019 roku zakończono 

prace związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych położonych w okolicach lotniska 

Krywlany w Białymstoku. 

Zgodnie z projektem, na rzecz przedsiębiorców zostanie udostępnionych i uzbrojonych ok. 

44 ha terenów, w tym stanowiących kompleks inwestycyjny „Krywlany”. Tereny objęte są 

Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i znajdują się w obszarze 

oddziaływania potencjału zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie firm oraz funkcjo-

nującego ośrodka innowacji - Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt 

objął: 

➢ budowę przedłużenia ulicy J. Kuronia (aktualnie ul. Dywizjonu 303) - na odcinku  

od ul. A. Mickiewicza do ul. Ciołkowskiego; 

➢ budowę przedłużenia ul. Wiewiórczej od ul. A. Mickiewicza do ul. Dywizjonu 303, 

➢ budowę drogi wewnątrz terenu inwestycyjnego celem umożliwienia dostępu do po-

szczególnych terenów inwestycyjnych;  

➢ budowę ulicy 18 KD-D, łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą (obecnie ul. K. Mod-

zelewskiego). 

Ponadto zakres rzeczowy projektu objął: 

➢ budowę uzbrojenia: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, 

kanalizację teletechniczną; 

➢ budowę chodników, dróg rowerowych oraz parkingów; 

➢ przebudowę kolizji (sieć gazowa, linie napowietrzne); 

➢ budowę oświetlenia, sygnalizacji świetlnych; 

➢ usunięcie infrastruktury kolidującej (m.in. nieczynnej kanalizacji deszczowej). 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia i rozwoju działalno-

ści gospodarczej na terenie Miasta Białystok i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Białystok i zwiększenie dostępu 

do terenów gospodarczych (Wartość projektu ogółem: 48 702 763,72 zł, wydatki kwalifi-

kowalne: 37 545 759,53 zł, dofinansowanie: 35 420 527,86 zł, termin realizacji projektu: 

grudzień 2016 – grudzień 2019). 

4. W 2018 roku, w ramach ogłoszonych pięciu przetargów na sprzedaż terenów SSE, dotyczą-

cych kompleksu inwestycyjnego „Krywlany”, zostały zbyty jeden teren o pow. 3,1044 ha. 

5. W 2018 roku zostały przeprowadzone następujące przetargi (dane DSK): 

➢ dz. nr 771/36 obr. 21 – 1 przetarg pozytywny (nabywca: przedsiębiorstwo/branża ga-

stronomiczna); 

➢ dz. nr 788/18 obr. 21– 2 przetargi negatywne; 

➢ dz. nr 1/34 obr. 22 – 1 przetarg negatywny, 1 przetarg pozytywny (nabywca:   

os. fizyczna); 

➢ dz. nr 1/37 obr. 22 – 1 przetarg negatywny (w 2019 r. 1 przetarg pozytywny); 

➢ dz. nr 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 obr. 22 – 2 przetargi nega-

tywne; 
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➢ dz. nr 788/22 obr. 21– 1 przetarg pozytywny (nabywca: przedsiębiorstwo/branża logi-

styczna); 

➢ dz. nr 788/23 obr. 21 – 2 przetargi negatywne; 

➢ dz. nr 788/24 obr. 21– 2 przetargi negatywne. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Z uwagi na zobowiązanie Miasta Białystok do osiągnięcia w okresie monitorowania pro-

jektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” założonych wskaźników rezultatu,  

w tym wskaźnika dotyczącego zagospodarowania przez przedsiębiorców terenów inwesty-

cyjnych BPN-T, w 2018 roku kontynuowane były działania związane ze zbywaniem kolej-

nych nieruchomości BPN-T (w tym w związku z nierozstrzygniętymi w 2017 r. postępowa-

niami przetargowymi na sprzedaż terenów inwestycyjnych BPN-T). W styczniu 2018 roku 

został zawarty akt notarialny, dotyczący sprzedaży nieruchomości w ramach przetargu roz-

strzygniętego w 2017 r. (teren o pow. 1,5450 ha). Ponadto, w wyniku ośmiu postępowań 

przetargowych, ogłoszonych w 2018 roku zostały rozstrzygnięte dwa przetargi, w wyniku 

których nastąpiło zbycie terenów o łącznej powierzchni 3,2111 ha. Tereny inwestycyjne 

BPN-T nabyły trzy podmioty specjalizujące się w branży: poligraficznej (drukarnia), gastro-

nomicznej i logistycznej. Planowane przez Inwestorów inwestycje będą polegać na: 

➢ w zakresie branży poligraficznej – przeniesieniu zakładu produkcyjnego do nowej loka-

lizacji oraz dalszym rozwoju prowadzonej działalności w sektorze poligrafii; zaplano-

wana jest realizacja kluczowych projektów inwestycyjnych w zakresie wdrożenia inno-

wacyjnych rozwiązań w procesie produkcji udoskonalonych i uszlachetnionych opako-

wań z papieru i tektury, drukowanych w technologii offsetowej; w 2018 roku Inwestor 

uzyskał pozwolenie na budowę; planowane rozpoczęcie budowy zakładu – 2019 r.; 

➢ w zakresie branży gastronomicznej - budowie zakładu produkcyjnego, w którym będą 

produkowane półprodukty do gastronomii; budowa zakładu będzie miała na celu 

zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zwiększenie elastyczności produkcji, po-

prawę efektywności i podniesienie jakości produkowanych półproduktów; w 2018 r. 

Inwestor prowadził: prace projektowe, uzgodnienia techniczne oraz technologiczne; 

trwało uzyskiwanie warunków przyłączy mediów i innych niezbędnych zgód, opinii oraz 

badań; przewidziany termin zakończenia prac dotyczących przygotowania niezbędnej 

dokumentacji projektowej oraz wyłonienie Generalnego Wykonawcy do przeprowa-

dzenia inwestycji – 2019 r.; 

➢ w zakresie branży logistycznej - budowie centrum logistyczno-magazynowego wraz  

z zapleczem biurowym; inwestycja umożliwi świadczenie profesjonalnych usług maga-

zynowania: obsługę przyjęć i wydań towaru, składowanie, kompletację zamówień, 

przeładunki oraz usługi składowania różnego rodzaju produktów o różnych gabarytach 

i wadze, na krótki i długi okres; Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę centrum logi-

stycznego i zamierza zrealizować inwestycję przy współudziale finansowania ze środ-

ków UE po uzyskaniu pozytywnej decyzji o wsparciu. 
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2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku (droga łącząca przedłużenie ul. J. Ku-

ronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej) – inwestycja w trakcie realizacji. 

3. W realizację Celu strategicznego C, a przede wszystkim Kierunku C.3.1 wpisuje się przedsię-

wzięcie zaplanowane w Strategii ZIT BOF w Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działanie 1.2. 

Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku 

(projekt pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; finanso-

wany w ramach ZIT z RPOWP; umowa o dofinansowanie na kwotę 35 420 527,86 zł podpisana 

28 września 2017 r.; beneficjent: Miasto Białystok; okres realizacji 2016-2019.) 

Celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej  

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod 

inwestycje – uzbrojenie 47,19 ha terenów w Białymstoku. 

Projekty związane z tworzeniem sieci terenów inwestycyjnych realizowane są również w gmi-

nach: Łapy, Supraśl oraz Zabłudów i są to: 

➢ projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach; 

➢ projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Ko-

deksu Supraskiego w Supraślu; 

➢ projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.3.3. ROZWÓJ PODSTREFY SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZ-

NEJ W BIAŁYMSTOKU 

Programy i działania zrealizowane  

1. Przygotowanie do sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w obrębie 21- Dojlidy  

i 22 – Krywlany. Obecnie całkowita powierzchnia terenów inwestycyjnych Podstrefy Biały-

stok SSSE wynosi 94,2779 ha. Na koniec 2018 roku dostępnych było 50,3897 ha. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.3.4. POZYSKIWANIE INWESTORÓW NA PODSTAWIE SZEROKIEJ, WSPÓL-

NEJ OFERTY KSZTAŁTOWANIA NA BAZIE AGLOMERACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORAZ ZAPEWNIENIE 

KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INWESTORÓW W RAMACH BIURA OBSŁUGI INWESTORA 

Programy i działania zrealizowane 

1. Przedsiębiorcy na każdym etapie inwestycji mogą liczyć na wsparcie Biura Obsługi Inwe-

storów (BOI) Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Profesjonalny zespół pomaga m.in.:  

w przygotowywaniu indywidualnych ofert zawierających informacje i dane, w wyborze te-

renu inwestycyjnego; powierzchni biurowej bądź magazynowej, a także w organizacji wizyt 

studyjnych inwestorów w Białymstoku oraz zapewnieniu indywidualnej obsługi w realizacji 

kluczowych inwestycji. W 2018 r. łącznie nawiązano kontakt z 91 firmami oraz podmiotami 

zainteresowanymi współpracą z Miastem Białystok w tym: 73 z Europy, 14 z Ameryki Pół-

nocnej, 2 z Azji i 1 z Afryki. 

2. Promocja możliwości i korzyści inwestycyjnych Miasta wśród potencjalnych inwestorów 

poprzez: 

➢ udział w targach nieruchomości: 
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✓ Targi Real Connect w Warszawie (23-24.05.2018 r.). W targach udział wzięło trzech 

przedstawicieli BOI Urzędu Miejskiego w Białymstoku, którzy na stoisku promują-

cym Miasto Białystok prezentowali potencjalnym Inwestorom wcześniej przygoto-

wane materiały informacyjno-promocyjne, dostępne w kilku wersjach językowych. 

W trakcie wydarzenia wyświetlano film obrazujący potencjał gospodarczy Białego-

stoku; 

✓ Targi ReDI, CEE Trade Fair for Retail Investment w Warszawie (06-07.06.2018 r.). 

Targi ReDI zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białego-

stoku. Jednym z otwierających wydarzenie był zastępca Prezydenta. W targach 

udział wzięło trzech przedstawicieli BOI Urzędu Miejskiego w Białymstoku, którzy 

na stoisku promującym Miasto Białystok prezentowali potencjalnym Inwestorom 

wcześniej przygotowane materiały informacyjno-promocyjne, dostępne w kilku 

wersjach językowych. 

➢ udział w wydarzeniach gospodarczych: 

✓ Wschodni Kongres Gospodarczy (03-04.10.2018 r.). Udział przedstawicieli BOI  

w 5. edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Oferta inwesty-

cyjna Miasta została przedstawiona wielu uczestnikom wydarzenia. 

➢ udział w misjach gospodarczych i innych wyjazdach zagranicznych: 

✓ Wizyta w siedzibie firmy Standard Motor Products w USA (29.01.-03.02.2018 r.). 

Na zaproszenie zarządu Standard Motor Products przedstawiciele miasta odwie-

dzili siedzibę firmy w USA. W czasie pobytu odbyło się spotkanie z Radą Nadzorczą, 

celem omówienia funkcjonowania możliwości dalszego rozwoju firmy mającej 

swój oddział w Białymstoku. Zarząd SMP zaprezentował plany dotyczące realizacji 

nowych projektów w oparciu o potencjał i kadry inżynierskie (ok. 60 osób) z Białe-

gostoku. Obecnie firma w Białymstoku zatrudnia 750 osób. 

3. Promocja i reklama – współpraca z mediami i innymi podmiotami: 

➢ banner flashowy – promocja gminnych nieruchomości inwestycyjnych objętych obsza-

rem Podstrefy Białystok SSSE poprzez zamieszczenie banera flashowego na stronach 

internetowych lokalnych i ogólnokrajowych serwisów oraz portalach ofert inwestycyj-

nych, a także zamieszczenie informacji o przetargach na stronach: bialystok.pl, 

www.pfrr.pl, www.bpnt.bialystok.pl, www.metalklaster.pl. Promocja realizowana  

w okresie: luty-marzec 2018 r., maj-czerwiec 2018 r.; 

➢ artykuły – promocja Miasta Białystok jako dobrego miejsca na inwestycje poprzez pu-

blikację trzech tekstów oraz zdjęć w "Top 121 Investment Projects in CEE". Wydawca, 

CEE Business Media Sp. z o.o., jest medialnym partnerem Międzynarodowych Targów 

Nieruchomości Mipim, Cannes 2018. Publikacja była dostępna na targach terenów  

inwestycyjnych oraz on-line; 

➢ wydarzenia gospodarcze organizowane w Białymstoku – Podlaska Złota Setka Przed-

siębiorstw (26.11.2018 r.). Miasto Białystok zostało partnerem rankingu „Podlaska 

Złota Setka Przedsiębiorstw”, organizowanym przez Kurier Poranny. 

➢ Filmy promocyjne: 
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✓ film „Inwestycyjny Białystok – Twoja przestrzeń rozwoju!” – promocja gminnych 

nieruchomości inwestycyjnych objętych obszarem Podstrefy Białystok SSSE oraz 

ukazanie potencjału inwestycyjnego miasta poprzez przygotowanie i ekspozycję 

filmu, pt. „Inwestycyjny Białystok – Twoja przestrzeń rozwoju!”. Materiał promo-

cyjny był prezentowany na:  

– Real Connect, Międzynarodowe Targi Rynku Nieruchomości i Inwestycji w War-

szawie, 

– ReDI, CEE Trade Fair for Retail Investment w Warszawie, 

– Wschodnim Kongresie Gospodarczym. 

Materiał wideo został przygotowany w wersji polskiej i angielskiej. Film jest do-

stępny na oficjalnej stronie Miasta, w mediach społecznościowych – Facebook 

Wschodzący Białystok oraz na YouTube. 

✓ film „O Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Białegostoku”. Film promocyjny za-

wiera wypowiedzi przedsiębiorców, którzy zainwestowali w Białymstoku. Materiał 

wideo został przygotowany w wersji polskiej i angielskiej. Film jest dostępny na ofi-

cjalnej stronie Miasta, w mediach społecznościowych – Facebook Wschodzący Bia-

łystok oraz na YouTube. 

4. Opracowanie ,,Informatora Statystycznego 2018 Białystok”. Głównym celem biuletynu jest 

ukazanie Białegostoku jako dobrego miejsca do inwestowania oraz jego potencjału gospo-

darczego. Publikacja była wykorzystywana na spotkaniach z inwestorami, targach oraz in-

nych wydarzeniach o charakterze gospodarczym. Dane są zaprezentowane w języku pol-

skim oraz w języku angielskim i rosyjskim. Biuletyn został wydrukowany w nakładzie 300 

szt. oraz był dostępny na stronie: www.bialystok.pl w wersji elektronicznej. 

5. Współpraca z innymi instytucjami: 

➢ Centrum Obsługi Inwestorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  

w zakresie: przygotowania indywidualnych ofert i obsługi inwestorów oraz aktualizacji 

bazy ofert terenów inwestycyjnych; 

➢ Polska Agencja Inwestycji i Handlu w zakresie: obsługi inwestorów (wizyta studyjna in-

westora w Białymstoku – 14.11.2018 r.), organizacji spotkania informacyjnego prowa-

dzonego przez PAIH, dotyczącego możliwości aktywizacji eksportowej lokalnych przed-

siębiorstw, które odbyło się 28 sierpnia 2018 r. w Białostockim Parku Naukowo-Tech-

nologicznym oraz współpracy z PAIH w opracowaniu ofert dla potencjalnych inwesto-

rów; 

oraz 

➢ Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Urząd 

Statystyczny w Białymstoku, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, 

uczelnie wyższe, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

6. Współpraca z komercyjnymi firmami consultingowymi: Cushman & Wakefield Polska Sp.  

z o.o., CBRE sp. z o.o., Colliers International, Savills, Axi Immo Group Sp. z o.o. 

7. Biuro Obsługi Inwestorów zajmuje się przygotowywaniem treści do publikacji na stronie 

www.bialystok.pl. 

http://www.bialystok.pl/
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Programy i działania nowo utworzone 

1. BOI opracowało nowe publikacje: 

➢ Podstrefa Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w związku z udziałem 

przedstawicieli BOI w targach nieruchomości została zaktualizowana oprawa graficzna 

oraz informacje zawarte w publikacji; 

➢ Powierzchnie biurowe w Białymstoku – publikacja została opracowana w 2018 r. i za-

wiera ofertę zrealizowanych, realizowanych i planowanych do realizacji powierzchni 

biurowych w Białymstoku; 

➢ Sektor BPO/SSC/IT w Białymstoku – opracowanie zawiera ogólne informacje o sektorze 

nowoczesnych usług biznesowych w Białymstoku wraz z charakterystyką działalności 

wybranych firm z branży BPO/SSC/IT funkcjonujących w Białymstoku. 

2. Utworzenie interaktywnej mapy terenów inwestycyjnych – portal powstał w 2018 r., 

przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności gospo-

darczej w Białymstoku. Za pośrednictwem strony internetowej inwestor może znaleźć in-

formacje dotyczące m.in.: dostępnych terenów inwestycyjnych i aktualnie prowadzonych 

przez Miasto Białystok przetargów, jak również szczegółowe informacje o obowiązujących 

MPZP, ukształtowaniu terenu, obsłudze komunikacyjnej oraz przebiegu sieci w pobliżu 

oferowanych terenów inwestycyjnych. 

C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok lide-

rem współpracy wschodniej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.4.1. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z MIASTAMI ZE WSCHODU 

Programy i działania zrealizowane 

1. Podpisanie umowy o współpracy z miastem Grodno (Białoruś) w Białymstoku – marzec 

2018 r. 

2. Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Dni Miasta Białe-

gostoku 2018 r., w których uczestniczyli przedstawiciele m.in. miast: Dobrich (Bułgaria), 

Jełgawa (Łotwa), Kowno (Litwa), Sliema (Malta), Gori (Gruzja), Łuck (Ukraina), Psków (Ro-

sja), Grodno (Białoruś) – czerwiec 2018 r. 

3. Uczestnictwo w Dniach Miasta Jełgawa (Łotwa) oraz obchodach 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Łotwę – maj 2018 r. 

4. Uczestnictwo w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę – luty  

2018 r. 

5. Uczestnictwo w targach turystycznych w Mińsku (Białoruś) – kwiecień 2018 r. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego kontynuowała współpracę z organizacjami biz-

nesowymi z Białorusi (głównie Grodna, Mińska i okolic). Przedstawiciele PFRR odbyli wizyty 

robocze do Białorusi w celu ustalenia rozwoju dalszej współpracy i przygotowania wspól-

nych projektów rozwojowych.  
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KIERUNEK DZIAŁAŃ C.4.2. ROZWÓJ WSPÓLPRACY GOSPODARCZEJ, NAUKOWO-TECHNOLO-

GICZNEJ ORAZ KAPITAŁOWEJ W UKŁADZIE WSCHÓD-ZACHÓD 

Programy zrealizowane: 

1. Projekt „Akademia aktywizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” realizowano  

od maja do grudnia 2018 by wesprzeć mieszkańców obszarów wiejskich na Białorusi 

(przede wszystkim kobiet) w podejmowaniu działań dotyczących prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej w postaci drobnego rzemiosła, a następnie jej promowanie.  

W siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kołodziszczach utworzono centrum cowor-

kingowe, które wyposażono w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia praktycznych 

warsztatów rzemieślniczych i zajęć z przedsiębiorczości. Do zakończenia projektu 76 kobiet 

wzięło udział w praktycznych kursach rzemieślniczych, na których zdobyły nowe umiejęt-

ności zawodowe, a na zajęciach z przedsiębiorczości pozyskały wiedzę na temat prowa-

dzenia własnego biznesu. Jesienią zorganizowano jarmark rękodzieła lokalnego, podczas 

którego uczestniczki projektu sprzedawały swoje wyroby, a w pomieszczeniach centrum 

prowadzono otwarte zajęcia rzemiosła. Jarmark cieszył się tak dużym zainteresowaniem 

zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających, że zimą, w okresie świąteczno-nowo-

rocznym, zorganizowano kolejne takie wydarzenie. Co więcej, każda z uczestniczek miała 

możliwość sprawdzenia swoich nowo nabytych umiejętności w konkursie na najlepsze rę-

kodzieło. Laureaci konkursu, w ramach nagrody, wzięli udział w zajęciach mistrzowskich, 

prowadzonych przez trenerów z Polski. 

Dodatkowo, beneficjentami projektu byli przedstawiciele białoruskich instytucji wspiera-

jących przedsiębiorczość oraz władz lokalnych, dla których zrealizowano wizytę studyjną 

do Polski oraz szkolenia z form wspierania przedsiębiorczości. Podczas wizyty w Polsce de-

legacja z Białorusi miała możliwość spotkać się z przedstawicielami mikro, małych, śred-

nich i dużych firm z branży włókienniczej (bieliźniarskiej), porozmawiać z pracownikami 

firm i wymienić się wiedzą i doświadczeniem. Podczas szkoleń dla władz lokalnych zapre-

zentowano realizowane działania projektowe oraz pokazano co i jak należy robić, aby sys-

temowo wspierać ludzi i zachęcać ich do podejmowania działalności gospodarczej. 

Szczegółowe rezultaty: 

➢ stworzono centrum coworkingowe i wyposażono je w sprzęt niezbędny do prowadze-

nia warsztatów i szkoleń z rzemiosła i przedsiębiorczości. Centrum coworkingowe sta-

nowi rezultat trwały projektu, który będzie przynosił wymierne korzyści po zakończe-

niu realizacji projektu dla całej społeczności lokalnej zainteresowanej warsztatami rę-

kodzieła;  

➢ przeprowadzono szkolenia w zakresie prowadzenia rzemieślniczej działalności gospo-

darczej (szkolenia z przedsiębiorczości), w których brało udział 76 kobiet (wstępnie za-

łożono 70 uczestników, w trakcie rekrutacji zgłosiło się więcej zainteresowanych); 

➢ przeprowadzono szkolenia w zakresie praktycznych umiejętności rzemieślniczych  

w hafcie ręcznym, szydełkowaniu i szyciu na maszynie, w których brało udział 76 kobiet 
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(wstępnie założono 70 uczestników, w trakcie rekrutacji zgłosiło się więcej zaintereso-

wanych); 

➢ przeprowadzono szkolenia w zakresie zaawansowanych technik haftu ręcznego,  

szydełkowania i szycia na maszynie w trzech grupach, w sumie 10 osób (z zakładanych 

10), zwycięzców i laureatów konkursu oraz 3 dodatkowych osób, trenerów szkolących 

na warsztatach rękodzieła; 

➢ przygotowano jedno centrum coworkingowe przystosowane do prowadzenia szkoleń 

z przedsiębiorczości i działalności rzemieślniczej (krawiecko-dziewiarskiej) poprzez za-

kup wyposażenia (umeblowanie, sprzęt do szycia) oraz materiałów eksploatacyjnych; 

➢ 1 stoisko podczas jarmarku w Kołodziszczach (BY). Podczas jarmarku wystawiły się  

w sumie 62 osoby na indywidualnych stoiskach; 

➢ zrealizowano jedną wizytę studyjną trenerów rzemiosła i przedstawicieli instytucji oto-

czenia biznesu do Polski, w skład których weszło 13 (z zakładanych 15) osób z Białorusi;  

➢ wizyta studyjna 3 ekspertów z Polski w zakresie haftu, szydełkowania i szycia na ma-

szynie zrealizowana została w trakcie dwudniowej konferencji podsumowującej pro-

jektu połączonej z warsztatami zaawansowanych technik rzemieślniczych; 

➢ zrealizowano jedną wizytę studyjną trenerów rzemiosła i przedstawicieli instytucji oto-

czenia biznesu do Polski. 

2. Projekt „Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na 

międzynarodowych targach SIAL Paris 2018” – projekt powstał w odpowiedzi na analizę 

potrzeb przedsiębiorstw z branży spożywczej, dotyczącą zwiększenia współpracy między-

narodowej oraz ideę promocji regionu, w której wskazana branża jest jedną z wiodących  

i kluczowych. Na rzecz projektu zostało stworzone partnerstwo 11 podmiotów: Podlaskiej 

Fundacji Rozwoju Regionalnego jako Lidera posiadającej duże doświadczenie w organizacji 

tego typu działań oraz realizacji projektów partnerskich, 3 firm średnich oraz 7 firm mikro 

i małych związanych z branżą, jednocześnie będących podmiotami innowacyjnymi i posia-

dającymi potencjał eksportowy. Branża zalicza się do rdzenia inteligentnych specjalizacji 

województwa. Projekt zakładał udział partnerów projektu w jednych z największych na 

świecie międzynarodowych targach spożywczych SIAL Paris 2018 w charakterze wystaw-

ców. W ramach projektu została wynajęta powierzchnia wystawiennicza wraz ze wszyst-

kimi częściami składowymi oraz zaprojektowane, stworzone i przetransportowane 

wspólne stoisko wystawiennicze uwzględniające potrzeby przedsiębiorstw reprezentują-

cych różne sektory branży spożywczej, na którym podczas targów eksponowane będą to-

wary eksportowe oraz promowany będzie region. Udział w targach obejmował również 

działania związane z logistyką, takie jak wybór wykonawców usług, rezerwacja noclegów, 

transportu i pobytu. Założeniem projektu było udzielenie wsparcia zarówno finansowego 

jak i merytorycznego 10 przedsiębiorstwom planującym rozwój eksportu. Długofalowym 

efektem realizacji projektu będzie spójna promocja województwa podlaskiego i kluczowej 

branży spożywczej skierowana zarówno do innych wystawców i potencjalnych kontrahen-

tów, jak i osób odwiedzających targi, co z kolei ma szanse przełożyć się na wzmocnienie 

pozycji regionu w świecie. 
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Osiągnięte rezultaty: 

➢ liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 10 przedsiębiorstw; 

➢ liczba zawartych kontraktów handlowych – 5 sztuk; 

➢ liczba podpisanych listów intencyjnych – 10 sztuk. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Projekt realizowany z programu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 na okres 3 lat – w ramach 

projektu pt. „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” w 2018 roku został przepro-

wadzony monitoring i analiza gotowości do wdrożenia systemu klastrowego przez Biało-

ruś. Dzięki udziałowi polskich i białoruskich ekspertów oraz dużej interakcji między uczest-

nikami stworzono pozytywne środowisko do praktycznego wykorzystania zdobytego 

know-how. Działania projektu w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej umożliwiły rzetelną 

analizę zarówno istniejącej sytuacji na Białorusi w zakresie możliwości instytucjonalnych 

jak i potrzeb poprzez przeprowadzenie badań ankietowych na terenie całego kraju wraz  

z desk research. Dzięki temu działania zaplanowane w ramach trzech modułów projektu 

będą dopasowane do istniejącej sytuacji i potrzeb. Jednocześnie projekt uwzględniał opra-

cowanie dokumentu wskazującego na systemową potrzebę wsparcia idei klasteringu skie-

rowanego do Rady Ministrów Białorusi. Przeprowadzono również szereg działań obejmu-

jących seminaria informacyjne i panele eksperckie na terenie całego kraju, dzięki którym 

wzrosła wiedza na temat klastrów. Opracowane zostały dwie publikacje zawierające dobre 

praktyki i wskazówki pomocne w tworzeniu i wsparciu klastrów. W ramach projektu zor-

ganizowano trzy wizyty studyjne w Polsce, podczas których uczestnicy zainteresowani te-

matyką mogli się zapoznać z praktycznymi aspektami zarówno podczas rozmów z przed-

stawicielami klastrów, w tym Krajowych Klastrów Kluczowych jak i z instrumentami wspar-

cia klasteringu.  

Szczegółowe rezultaty: 

➢ seminaria na Białorusi „Monitoring potencjału klastrów: europejskie doświadczenia  

i możliwości wykorzystania na Białorusi” (250 uczestników) - udział wzięło 252 uczest-

ników; 

➢ panele eksperckie z udziałem pracowników Ministerstwa Gospodarki Białorusi, urzęd-

ników komitetów wykonawczych i naukowców (480 uczestników) – zrealizowano  

25 paneli, w których wzięło udział 917 uczestników; 

➢ wizyty studyjne w Polsce dla pracowników Ministerstwa Gospodarki Białorusi, urzęd-

ników komitetów wykonawczych i naukowców (45 uczestników) – zrealizowano 3 wi-

zyty, udział wzięło 43 uczestników. Jedna z osób nie mogła uczestniczyć w wizycie ze 

względów osobistych (pierwsza wizyta), brak możliwości zastąpienia innym uczestni-

kiem ze względu na wydarzenie losowe i brak czasu. W przypadku drugiego uczestnika 

otrzymana wiza została wydana z błędną datą, zaś termin zmiany przekraczał okres 

wizyt studyjnych; 

➢ stworzenie metodologii monitoringu potencjału klastrowego w poszczególnych regio-

nach (1 publikacja) – stworzona 1 metodologia/1 publikacja; 
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➢ przeprowadzenie badania terenowego dotyczącego potencjału poszczególnych regio-

nów w zakresie tworzenia określonych klastrów wraz z mappingiem klastrów (1 bada-

nie) – przeprowadzono 1 badanie terenowe; 

➢ wydanie publikacji stanowiącej przewodnik po procesie wyboru specjalizacji, tworze-

nia klastrów, zarządzania nimi i monitoringu ich rozwoju (1 publikacja) – przygotowa-

nie 1 publikacji. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.4.3. WSPARCIE WCHODZENIA PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKI WSCHOD-

NIE 

Programy i działania zrealizowane 

1. Opracowanie w języku rosyjskim ,,Informatora Statystycznego 2018 Białystok” wraz  

z krótką informacją o ofercie inwestycyjnej Miasta Białegostoku. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Seminaria nt. współpracy gospodarczej i możliwości wchodzenia na rynki Białorusi,  

Niemiec, Estonii, Łotwy, Kazachstanu i Gruzji. 

2. Organizacja misji gospodarczych do Łotwy i Estonii. 
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4.4. Kultura, sport i turystyka 

Cel strategiczny D. Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i 

rekreacyjnej118 

D.1. Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury kulturalnej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.1. STWARZANIE WARUNKÓW DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI MIA-

STA W SFERZE KULTURY I WZROSTU JEJ UCZESTNICTWA W KULTURZE 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok organizacje poza-

rządowe zorganizowały przy wsparciu finansowym Miasta wiele imprez dostępnych nie-

odpłatnie mieszkańcom, zachęcających do uczestnictwa w kulturze, m.in.: Imieniny Izabeli 

Branickiej Festiwal Sztuk Dawnych, Dni Kultury Kresowej Białystok' 2018, XXII Białostockie 

Dni Muzyki Cerkiewnej, Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR – Kolor i Dźwięk”, cykl „Kon-

certy przed Hejnałem”, Podlaski Festiwal Wielkanocny, Festiwal Pieśni Liturgicznej i Pio-

senki Religijnej, POM-PA 2018- Międzynarodowe Prezentacje Mażoretek, Tamburmajorek 

i Cheerleaderek, XVIII Muzyczne Spotkania z naturą - Franciszkiada - granie na byle czym, 

Koncert Towarzyszący w Białymstoku - IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej 

im. B. Okudżawy "Wiara, Nadzieja, Miłość" pod patronatem Olgi Okudżawy i Prezydenta 

Białegostoku, VII Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych, projekt Zabytko-

wymi autobusami po Białymstoku, cykle koncertów: Muzyka w Starym Kościele oraz Mu-

zyka Mistrzów Baroku, LETNIA SERENADA – PODLASKA ORKIESTRA SALONOWA  

W OGRÓDKU KAWIARNI FAMA, IX Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-

LALKA. Ponadto, w ramach dofinansowania zrealizowano całoroczną osiedlową ofertę kul-

turalną, kierowaną do mieszkańców w różnym wieku, osiedli Słoneczny Stok, Zielone 

Wzgórza, w formie Pracowni Działań Kulturalnych. 

2. W ramach Program rozwoju aktywności w sferze kultury 7 miejskich instytucji kultury (Bia-

łostocki Ośrodek Kultury, Białostocki Teatr Lalek, Dom Kultury „Śródmieście”, Galeria Ar-

senał, Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska, Muzeum Pamięci Sybiru) realizując za-

dania statutowe przygotowało bogatą i zróżnicowaną ofertę kulturalną dla mieszkańców 

– zarówno w swoich siedzibach, jak też w przestrzeni publicznej, łącznie ponad 1 500 dzia-

łań kulturalnych. W zależności od profilu danej instytucji, były one organizatorami: kon-

certów, spektakli, wystaw, spotkań autorskich, prelekcji i debat, a także warsztatów edu-

kacyjnych, skierowanych do wszystkich grup odbiorców, bez względu na wiek, płeć, naro-

dowość czy wyznanie. 

3. Promocja Miasta Białystok poprzez:  

 
118 Ze względu na rozpiętość działań i liczbę jednostek oświatowych w Mieście, w niniejszym Raporcie przedstawiono syntetyczną wersję 
sprawozdania z Departamentu Edukacji UM (dotyczy kierunków D.1.1., D.1.7., D.5.3., D.6.4., D.6.5., D.6.6.). 
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➢ ekspozycję logo "Wschodzący Białystok" podczas: 

✓ Festiwalu literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” w dniach  

09 - 10 lutego 2018 r.; 

✓ XXI Gali Miss Podlasia i Mistera Podlasia w dn. 24.05.2018 r.;  

✓ I Forum Seniora w dn. 25.10.2018 r.; 

✓ III Nocnego Marszu Wilcze Tropy w dn. 23-24.02.2018 r. w ramach obchodów Na-

rodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”; 

✓ Eventu Artystycznego Elviria w dn. 15.03.2018 r. w Białymstoku (Wystawa Instalacji 

Świetlnej połączona z pokazem mody, mappingiem i wydarzeniami towarzyszą-

cymi); 

✓ Jubileuszowego Koncertu Chóru Młodzieżowego Katedry Św. Mikołaja w Białym-

stoku z okazji 35-lecia jego istnienia w dn. 13.04.2018 r.; 

✓ przedstawienia pod nazwą „Sticky Pink” w dn. 19.05.2018 r.; 

✓ Zawodów Balonowych w Białymstoku w dn. 13-15.07.2018 r.; 

✓ Dnia Książki Akademickiej i Naukowej w dniu 12.05.2018 r.; 

✓ XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w dn. 12.06-13.06.2018 r.; 

✓ w ramach wydarzenia kulturalnego "Kino Letnie w Białymstoku", na placu im. J. Pił-

sudzkiego przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, w miesią-

cach wakacyjnych lipiec i sierpień 2018 r.; 

✓ w ramach publikacji dr Barbary Głowackiej "Nauczyciel-Język-Kultura"; 

✓ pokazu plenerowego animacji "My, którzy Cherubinów…" w dniu 21.09.2018 r. przy 

Cerki pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy; 

✓ podczas spektaklu „Aż kobieta”; 

✓ w ramach wystawy prezentującej najważniejsze osiągnięcia demokratycznego sa-

morządu miasta Białegostoku, stanowiąca wstęp do podsumowania Jubileuszu 

100-lecia Polskiej Niepodległości. 

➢ wykonanie standów promujących dokonania białostockiego samorządu, rozwój gospo-

darczy oraz działalność z okazji Świąt majowych; 

➢ promocję i reklamę marki Miasta Białystok i kampanii pod hasłem: „Studiuj w Białym-

stoku” w autorskim cyklu redakcyjnym poświęconym programowi kulturalno-rozryw-

kowemu Miasta Białystok w czerwcu i lipcu 2018 r; 

➢ druk materiałów (plakaty, zaproszenia) na Koncert Papieski w dn. 17.10.2018 r. upa-

miętniający 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

4. Aktywizacja dzieci w sferze w kultury, realizowana przez jednostki oświatowe w 2018 r. 

obejmowała: 

➢ uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych miasta (np. spektakle w Teatrze Dramatycz-

nym, Operze i Filharmonii Podlaskiej, Białostockim Teatrze Lalek; zajęcia interaktywne 

w Muzeum Wojska w Białymstoku; zajęcia edukacyjne w Muzeum Farmacji, Muzeum 

Wojska Podlaskiego, Muzeum Historycznym, Muzeum Sybiru, Muzeum Rzeźby im. A. 
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Karnego, Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego, Młodzieżowym Domu Kultury; wy-

cieczki edukacyjne do Galerii ,,Arsenał”, Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego 

im. Profesora Andrzeja Myrchy, Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Galerii 

Sleńdzińskich); 

➢ organizację imprez, zajęć, konkursów, kół zainteresowań, turniejów i innych wydarzeń 

w sferze kultury (organizowanie przeglądów twórczości dzieci, koncertów, występów 

tanecznych, cyklicznych przedstawień teatralnych; prowadzenie kół zainteresowań 

rozwijających talenty muzyczne, plastyczne, taneczne, szachowe, aktorskie; organizo-

wanie festynów rodzinnych; udział uczniów w konkursach miejskich, wojewódzkich, 

ogólnopolskich – plastycznych, humanistycznych, matematycznych, informatycznych, 

językowych, recytatorskich); 

➢ współpracę z podmiotami kultury (m.in. podmioty wskazane w ppkt 1); 

➢ edukację z zakresu dziedzictwa kultury (m.in. poprzez: poruszanie tematyki dziedzic-

twa kultury, historii podczas bieżącej pracy wychowawczej; regularne spotkania z pra-

cownikami podmiotów kultury – muzeów, instytutów pamięci itp.; przygotowywanie 

wystaw tematycznych, uczestnictwo w uroczystościach miejskich). 

5. Działalność pozostałych Placówek – uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych miasta 

(POW) i organizacja wydarzeń w sferze kultury (POW, Policealne Studium Wokalno-Aktor-

skie, MODM). 

Programy i działania rozpoczęte wymagające kontynuacji  

1. Kontynuacja działalności jednostek oświatowych w sferze kultury (szerzej opisane  

w ramach programów i działań zrealizowanych w pkt 4).  

2. Kontynuacja działań pozostałych Placówek z zakresu organizacji imprez, zajęć, konkursów, 

kół zainteresowań i innych wydarzeń w sferze kultury (Samorządowe Ognisko Baletowe). 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowo utworzone inicjatywy jednostek oświatowych, na rzecz aktywizacji dzieci w sferze  

w kultury, obejmowały w 2018 r. organizację nowych imprez o zasięgu miejskim (Mię-

dzyszkolny Turniej Tańca, Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.2. WSPIERANIE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I PROMOCJA DOKONAŃ LO-

KALNYCH TWÓRCÓW 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok organizacje poza-

rządowe zorganizowały przy wsparciu finansowym Miasta spektakle, festiwale, wydawnic-

twa, konkursy, wystawy prezentujące i promujące nieinstytucjonalne środowiska tea-

tralne, taneczne, muzyczne oraz indywidualnych twórców, m.in. XV Festiwal "Kalejdo-

skop", prezentujący twórców z dziedziny tańca współczesnego, V Festiwal Teatralny ODE, 

cykle koncertów: Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele, Imieniny Izabeli 
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Branickiej Festiwal Sztuk Dawnych, prezentujące białostockich muzyków klasycznych i so-

listów; przygotowano spektakle teatralne i taneczne białostockich twórców: Don Kichote, 

spektakl cieniowy Teatru Okno, spektakl taneczny „Złudzenia”; zorganizowano jubileu-

szową wystawę na 50 lat Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, wystawę 

fotografii Zdzisława Zaremby „Wywołać PRL 2” oraz wystawy promocyjne twórczości bia-

łostockich artystów plastyków „Galeria MARCHAND 2018”; wydano książki lokalnych twór-

ców - tom "Żubr na zebrze" Miry Łukszy, przygotowano do wydania książkę Krzysztofa 

Gedroycia "Piwonia odrodzona"; zorganizowano jubileusz 40-lecia pracy kompozytorskiej 

Tadeusza Trojanowskiego oraz Podlaski Konkurs Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół 

Muzycznych II stopnia. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury: 

➢ Białostocki Ośrodek Kultury był organizatorem „Katedralnych Koncertów Organo-

wych”, podczas których z koncertem wystąpił m.in. białostoczanin Józef Kotowicz oraz 

wystawy „Się żyje się”, na której swoje fotografie zaprezentowała białostoczanka 

Agata Awruk; 

➢ Białostocki Teatr Lalek był miejscem premier i pokazów twórców działających na tere-

nie Białegostoku, realizujących swoje przedsięwzięcia m.in. w ramach stypendium Pre-

zydenta Miasta Białegostoku. W ramach repertuaru teatru prezentowano spektakle  

2 białostockich twórców: Pauliny Czarneckiej „Kukrzysko” i Daniela Laseckiego „Pusz-

czańskie Opowieści”; 

➢ Dom Kultury Śródmieście - w instytucji działają 3 zespoły muzyki dawnej („Cantio Po-

lonica”, „Canna Polonica” i „Capella Antiqua Bialostociensis”), które co roku uczestni-

czą w ogólnopolskich festiwalach; 

➢ Galeria Arsenał na stałe współpracuje z lokalnymi artystami. Galeria promuje ich twór-

czość w kraju i w miarę możliwości, także za granicą. W instytucji lokalni artyści prze-

prowadzili warsztaty, m.in. z: Paulina Horba, Ewa Chacianowska i Małgorzata Józefo-

wicz. W Galerii odbył się również pokaz performansu stypendystki Prezydenta Miasta 

Białegostoku Dominiki Kimiaty „do powiem/dośpiewam się”; 

➢ Galeria im. Sleńdzińskich – w salonie wystawienniczym przy ul. Legionowej 2 odbyło 

się 12 wystaw czasowych, w tym 5 prezentujących prace i projekty lokalnych artystów 

(np. Marzanny Morozewicz, Wiktorii Tołoczko-Tur, Tadeusza Gajla, Jerzego Łabanow-

skiego i Roberta Szczebiota). Przy ul. Wiktorii 6 prezentowano prace 9 fotografików,  

w tym: Adama Tuchlińskiego „I love you  all the time”; 

3. Program stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku (przedstawiony sze-

rzej w ramach kierunku D.1.3.). 

4. Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku: 

➢ Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upo-

wszechniania kultury za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury 

za 2017 przyznana została w 2018 roku 4 laureatom: Jerzemu Kalinie, Andrzejowi Za-

borskiemu, Wojciechowi Hernikowi oraz Łucji Lisowskiej;  
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➢ Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za naj-

lepszą książkę 2017 roku przyznana została w 2018 roku 2 osobom – Annie Kamińskiej 

za „Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej” oraz Mirosławie Łukszy  

za całokształt dotychczasowej twórczości, z uwzględnieniem książki „Rodosłów”; 

➢ Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kul-

tury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkol-

nym 2017/2018. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów przyznano 4 nagrody 

(laureaci: Maria Elżbieta Kondzior, Bożena Szuchalska, Jolanta Gwiazdowska, Małgo-

rzata Agata Stempniewska). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych 

przyznano 4 nagrody (laureaci: Dorota Żłobikowska, Marta Wróblewska, Grażyna Czar-

necka, Iwona Maria Awdziej);     

➢ Nagroda Rady Miasta Białystok – „Kulturalne Gryfy” za 2017 rok przyznana została  

w 2018 roku 5 laureatom: Stefanowi Zbigniewowi Rybiemu, Teatrowi Dramatycznemu 

im. Aleksandra Węgierki, Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej, Adamowi Byglew-

skiemu, Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białym-

stoku. Wyróżnieni zostali: Barbara Muszyńska-Piecka, Książnica Podlaska im. Łukasza 

Górnickiego, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Biało-

stocki, Fundacja „Smoleńsk 2011”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu  

By Nie”, Promotech Sp. z o.o., Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, Centrum Edukacji 

Obywatelskiej Polska – Izrael, Forum Fotografii i Multimediów. 

5. Promocja Miasta Białystok: 

➢ promocja Miasta Białystok w ramach realizacji teledysku do filmu pełnometrażowego, 

rozgrywającego się w przedwojennym Białymstoku, pt. „Czarna Dama”; 

➢ promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo "Wschodzący Białystok" w ramach 

wydania płyt: 

✓ „D. N. A.” z muzyką Ewy Szlachcic, pochodzącej z Białegostoku wokalistki, aktorki  

i kompozytorki; 

✓ „Jeden - wiele” z muzyką Karoliny Cichej, urodzonej w Białymstoku piosenkarki, 

kompozytorki i multiinstrumentalistki; 

✓ "Prawosławne Koncerty Bożonarodzeniowe" Fundacji Muzyka Cerkiewna; 

✓ „Kolędy i pastorałki” zespołu Winnica. 

➢ promocja Miasta podczas prezentacji spektaklu „Balladyna” w ramach 8 Olimpiady te-

atralnej w New Delhi w Indiach w dniach 17.02. – 8.04.2018 r., przez aktorów Teatru 

Dramatycznego w Białymstoku; 

➢ promocja Miasta Białystok w ramach filmu krótkometrażowego pod tytułem roboczym 

"Nad dachem" opartego na dramacie "Grande Papa" Maliny Prześlugi (nazwa eksploa-

tacyjna filmu "Łap pajaca"); 

➢ promocja Miasta Białystok podczas cyklu koncertów prezentujących twórczość mło-

dych artystów z Białegostoku na tarasie kawiarni Astoria w okresie lipiec/sierpień 

2018; 
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➢ promocja Miasta Białystok podczas wystawy fotografii „Białystok w barwach jesieni, 

widziany z lotu ptaka” autorstwa Tomasza Kudaszewicza; 

➢ zakup bombek świątecznych z herbem Białegostoku; 

➢ promocja Miasta Białystok w ramach udziału Pani Magdaleny Kurnickiej w zagranicz-

nych tygodniach mody we Lwowie (Ukraina) oraz w Nowym Sadzie (Serbia); 

➢ zakup licencji na zdjęcia Fundacji Zapomniane Podlasie do kalendarza na rok 2019. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO I 

ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO DO ROZWOJU FUNKCJI KULTURALNYCH MIASTA 

Programy i działania zrealizowane  

1. W Białymstoku funkcjonują instytucje kształcenia artystycznego: Szkoła Muzyczna  

I i II stopnia, Wydział Sztuk Lalkarskich Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warsza-

wie oraz Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie  

i Policealne Studium Wokalno-Aktorskie. Absolwenci, wykładowcy, studenci ww. szkół 

współtworzą ofertę kulturalną oraz uczestniczą w imprezach organizowanych przez orga-

nizacje pozarządowe (w ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządo-

wymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 

rok). W 2018 r. zorganizowano m.in. w cykl koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, koncerty 

Muzyka w Starym Kościele, warsztaty muzyczne „Wychowanie przez sztukę” prowadzone 

przez nauczycieli akademickich; VII Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych 

zrealizowany na uczelni przy współpracy z muzycznym środowiskiem akademickim; IX Mię-

dzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA, prezentujący dorobek studentów 

lalkarstwa i współorganizowany przez białostockie akademickie środowisko lalkarzy;  

III Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Cantu Gaudeamus”, organizowany przez nauczy-

cieli akademickich; w Uniwersyteckim Centrum Kultury zorganizowano ogólnodostępną 

wystawę fotografii Zdzisława Zaremby „Wywołać PRL 2”;  akademiccy lalkarze przeprowa-

dzili warsztaty w ramach projektu „Puszczańskie opowieści”; wykładowcy uniwersyteccy 

wydali publikację i zorganizowali jej promocję na uczelni w ramach projektu ‘Białostockie 

"Kontrasty": historia - przekaz – recepcja’. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury realizowano program stypen-

diów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku i przyznano 27 stypendiów na łączną 

kwotę 350 000 zł. Wśród stypendystów znaczną część stanowią studenci i absolwenci kie-

runków artystycznych, m.in.: Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału In-

strumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku (Marta Wróblewska, Marcin Ozga, Barbara 

Kornacka), Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku 

(Rafał Pietrzak, Karolina Martin, Ewa Maria Wolska, Daniel Lasecki, Izabela Zachowicz), 

Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (Michał Krot). Wśród 

przyznanych stypendiów przeważały stypendia z dziedzin: sztuki wizualne, muzyka, teatr.  

3. Promocja Miasta Białystok:  

➢ poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok”: 
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✓ na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Biało-

stockiej oraz ekspozycje logo „Wschodzący Białystok” podczas wydarzeń promują-

cych osiągnięcia i wynalazki Politechniki Białostockiej; 

✓ podczas 2. Dnia Logistyki, organizowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki 

Białostockiej w dniu 7.06.2018 r.; 

✓ podczas konferencji naukowej pt. „Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, 

procesy” w dn. 29-30.11.2018 r.; 

✓ podczas konferencji naukowej „Inkluzja zamiast izolacji – uczeń ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego” w dn. 18.04.2018 r.; 

✓ podczas konferencji 6th International Orchid Workshop w Białymstoku w dniach 

28.05-01.06.2018 r.; 

✓ podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Ludzie-Idee-Prawo Sto Lat od Odzyskania 

Niepodległości” w dniach 15-16.05.2018 r. na Wydziale Prawa UwB; 

✓ podczas II Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów; 

✓ podczas Międzynarodowej 24th Conference on Isoprenoids w Białymstoku; 

✓ podczas 52 Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cyto-

chemików w dniach 13-16.09.2018 r. w Białymstoku; 

✓ podczas konferencji naukowej „Bialystok International Medical Congress”  

w dn. 17-19.05.2018 r.; 

✓ podczas konferencji naukowej „Polityka w prasie kobiecej” w dn. 25-26.05.2018 r.; 

✓ podczas konferencji naukowej na temat problematyki małżeństwa na przestrzeni 

wieków w dn. 26-27.10.2018 r.; 

✓ w ramach warsztatów naukowych Forum Amerykanistyczne  

w dn. 28.06-01.07.2018 r.; 

✓ w ramach wydania czasopisma naukowego Instytutu Studiów Kobiecych; 

✓ podczas konferencji naukowej poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę Nie-

podległości w dn. 13-14 września 2018 r. w Białymstoku; 

✓ podczas 15. Sesji Selekcyjnej EYP Poland w Białymstoku w dniach 4-9.09.2018 r.; 

✓ podczas sympozjum naukowego na Wydziale Prawa w dniu 2.07.2018 r.; 

✓ w ramach Juwenaliów – Festiwalu Kultury Studenckiej w dniach 23-26.05.2018 r.; 

✓ w ramach wystawy pt. „Wszystko jest liczbą” na Politechnice Białostockiej  

w dn. 09.05-24.06.2018 r.; 

✓ podczas organizacji konkursu na projekt zagospodarowania Placu Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów, skierowanego do studentów architektury; 

✓ w czasie promocji książki dr hab. Sławomira Presnarowicza, pt. „Nie tylko o nauce, 

rozmowy z profesorem sir Leszkiem Borysiewiczem"; 

✓ w ramach artykułu w wydawnictwie „Polska Polityka Architektoniczna II”;  

✓ podczas konferencji naukowo-technicznej pt. „Problemy Gospodarki Komunalnej  

w Regionach Rolniczo-Przemysłowych” w dniach 24-27.06.2018 r. w Białowieży; 

➢ udział w targach edukacyjnych w Warszawie, skierowanych do maturzystów  

– XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2018 – 23-24 lutego 2018 r.; 
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➢ udział w krajowych targach edukacyjnych skierowanych do maturzystów „Salon Matu-

rzystów Perspektywy 2018” w Warszawie, Gdańsku i Lublinie - wrzesień 2018 r.; 

➢ promocja Miasta Białystok podczas Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu zor-

ganizowanego w Werbellinsee k. Berlina w Niemczech w dniach 27.04-02.05.2018 r.; 

➢ promocja Miasta Białystok w ramach V Konkursu literackiego im. Anny Markowej  

w dn. 17.05.2018 r.; 

➢ promocja Miasta Białystok przy realizacji projektu „Politechnika Białostocka – Biało-

stocki Uniwersytet Dziecięcy” w ramach inicjatywy „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy”. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.4. KONSOLIDACJA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ORAZ INSPIROWANIE 

POWSTANIA STRUKTUR SIECIOWYCH I KLASTROWYCH W SFERZE KULTURY 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Wsparcie finansowe miasta (udzielane w ramach Programu współpracy Miasta z organi-

zacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-

rodowego na 2018 rok) zapewnia realizację istotnych projektów środowisk twórczych: te-

atralnego, muzycznego, tanecznego, plastycznego. W 2018 r. nie nastąpiło powołanie kla-

stra ani innego podmiotu sieciowego, jednak wybrane środowiska zintegrowały się wokół 

wspólnie organizowanych projektów kulturalnych. W 2018 r. środowisko plastyków, w ra-

mach prowadzonej galerii, realizowało działania sprzyjające konsolidacji tego środowiska 

w ramach projektu ‘Wystawy promocyjne twórczości białostockich artystów plastyków 

„Galeria MARCHAND 2018”’. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.5. BUDOWA I ADAPTACJA NOWYCH OBIEKTÓW NA CELE KULTURY, 

POPRAWA STANU ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ORAZ POWIĘKSZANIE ZBIORÓW I PO-

WIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 

Programy zrealizowane  

1. Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok nie obejmował priorytetów  

w tym zakresie. Jednakże w ramach dofinansowanego projektu na realizację działań  

na białostockich osiedlach prowadzona była przez stowarzyszenie Pracownia działań kul-

turalnych, w formie całorocznego domu kultury w wynajętym do tego celu obiekcie. Pra-

cownia obejmowała m.in. organizację wystaw w swoim obiekcie. 

2. W ramach poprawy istniejącej infrastruktury miejskie instytucje kultury dokonały remon-

tów swoich obiektów, zakupiły nowe wyposażenie, a także powiększyły zbiory, w tym:119 

➢ Białostocki Ośrodek Kultury wyremontował tarasy i dach budynku przy ul. Warszaw-

skiej 19; 

➢ Białostocki Teatr Lalek zakończył generalną modernizację małej sceny wraz z monta-

żem w niej nowego sprzętu i wyposażenia; 

 
119 Działania realizowane w ramach Programu rozwoju infrastruktury w sferze kultury. 
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➢ Dom Kultury „Śródmieście” wyremontował salę wystawową w budynku przy J. Kiliń-

skiego 13 i zaadaptował nowe pomieszczenia na potrzeby Ogniska Plastycznego przy 

ul. I. Malmeda 17; 

➢ Galeria Arsenał wyremontowała dach budynku przy ul. Elektrycznej 13 oraz pomiesz-

czenia użytkowe w budynku przy ul. Mickiewicza 2. Instytucja zakupiła 2 nowe dzieła 

sztuki do Kolekcji II: Piotra Uklańskiego i Moniki Sosnowskiej, a 4 dzieła sztuki otrzy-

mała nieodpłatnie. Zakupiła też 3 projektory laserowe;  

➢ Galeria im. Sleńdzińskich zakupiła do swoich zbiorów 38 dzieł sztuki i nowe oświetlenie 

ekspozycyjne; 

➢ Muzeum Wojska wyremontowało salę ekspozycyjną oraz zakupiło sprzęt do digitaliza-

cji zbiorów. Instytucja dokonała zakupu 150 obiektów muzealnych, a 269 obiektów 

otrzymała nieodpłatnie; 

➢ Muzeum Pamięci Sybiru zakupiło 173 obiekty muzealne, a 130 obiektów otrzymało 

nieodpłatnie. 

 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Budowa Muzeum Pamięci Sybiru – w realizacji; inwestycja realizowana przy udziale środ-

ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wartość dofinansowania w latach  

2016-2018 – 7 400 000 zł; wartość dofinansowania na rok 2019 – 2 000 000 zł; termin  

zakończenia – 2019 rok. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.6. OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Programy (zadania) zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok, w zakresie popu-

laryzacji dziedzictwa kulturowego Białegostoku organizacje pozarządowe przygotowały  

i wydały 8 nowych publikacji dotyczących lokalnego dziedzictwa: Augustis 2.0 – album; 

Opracowanie i wydanie drukiem książki "Spisy mieszkańców Białegostoku z lat  

1845-1891"; Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 49; Wydanie albumu ,,Honorowi Obywa-

tele Miasta Białegostoku'' "Wspomnienia" bł. ks. Michała Sopoćki - wydanie i prezentacja 

audiobooka, Białostoccy Kapelani Wojskowi 100-lecia Niepodległości; publikacja Sobór 

Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku – przeszłość i teraźniejszość”; Białostockie 

"Kontrasty": historia - przekaz – recepcja i teraźniejszość. Ogółem nakład wszystkich publi-

kacji – 4 150 egz. Zorganizowano także dwukrotne zwiedzanie lokalnych zabytków w for-

mie jazdy zabytkowymi autobusami pn. Zabytkowymi autobusami po Białymstoku; oraz 

wykonano „Odtworzenie sztandaru 14 Dywizji Artylerii Konnej”. 

Zorganizowano też odrębny konkurs ofert na projekty w 100. rocznicę odzyskania niepod-

ległości. Zrealizowano 15 projektów z różnych dziedzin w ramach upowszechniania wiedzy 

o lokalnym dziedzictwie kulturowym. 
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2. Promocja szlaków turystycznych prowadzonych przez Miasto Białystok, polegająca na wy-

konaniu wizytówek oraz ich dystrybucji poprzez mobilne ekspozytory. 

3. Prowadzenie punktu informacji turystycznej na wieży Kościoła św. Rocha w Białymstoku  

w 2018 r. 

4. Uruchomienie punktu widokowego na tarasie widokowym dzwonnicy, we współpracy  

z Parafią Prawosławną pw. Św. Ducha w Białymstoku. 

5. Najem powierzchni pod tablicę informacyjną dotyczącą szlaku esperanto na dworcu PKP 

w 2018 r. 

6. Promocja Białegostoku w ramach wystawy Dziedzictwo Naturalne Podlasia - zagrożone ga-

tunki roślin i zwierząt w sztuce użytkowej w czeskiej Filharmonii Narodowej  

w dn. 15.11.2018 r. w Pradze w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Nie-

podległości. 

7. Promocja Miasta Białystok w ramach albumu Zdzisława Zaremby pod tytułem roboczym 

„Białystok 1956-1980”. 

8. Promocja Miasta Białystok w ramach publikacji „Stało się to przy obecności naszego 

urzędu miejskiego” Białostocka księga miejska z lat 1745-1795. 

9. Promocja Miasta Białystok w ramach wydania książki pt. „Starosielskie wspomnienia”; 

10. Promocja Miasta Białystok w okolicznościowym wydawnictwie poświęconym obchodom 

25-lecia Galerii sztuki e-la montparnasse; 

11. Promocja Miasta Białystok podczas XII edycji tatarskiego święta Sabantuj, pn. „Tatarzy 

Świata - VII Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej w Kruszynianach" w dn. 04.08.2018 r. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Białegostoku na lata 2018-2021 – prze-

prowadzono szereg działań popularyzujących materialne i niematerialne dziedzictwo kul-

turowe Białegostoku oraz przywracających białostockim zabytkom dawną świetność,  

w tym:  

➢ zmodernizowano wystawę stałą Muzeum Historycznego, przedstawiającą makietę ba-

rokowego Białegostoku, uzupełniając ją o video mapping; 

➢ kontynuując serię katalogów o dziedzictwie kulturowym miasta - opracowano kolejny 

tom pn. „Architektura ceglana w Białymstoku”; 

➢ przeprowadzono prace remontowe 13 zabytków nieruchomych, będących własnością 

Miasta Białystok; 

➢ opracowano 7 dokumentacji technicznych dotyczących planowanych remontów zabyt-

ków nieruchomych, będących własnością Miasta Białystok; 

➢ poddano bieżącej konserwacji 39 ruchomych obiektów historycznych na terenie baro-

kowego założenia pałacowo-ogrodowego Branickich: XVIII-wiecznego mechanizmu ze-

garowego w Bramie Wielkiej i 38 kamiennych rzeźb (w tym: 18 zabytkowych), stojących 

na terenie salonu ogrodowego; 
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➢ kontynuowano prace rewaloryzacyjne w Ogrodzie Branickich – odtworzono 8 rzeźb 

puttów na postumentach, stanowiących dopełnienie zespołu puttów, przedstawiają-

cych alegorie 12 znaków Zodiaku i 4 żywiołów, stających w parterach bukszpanowych 

salonu ogrodowego; 

➢ zaktualizowano gminną ewidencję zabytków – stan zabytków nieruchomych  

na 31 grudnia 2018 r. wynosi 592 obiekty; 

➢ w ramach prowadzonej działalności decyzyjnej wydano 168 pozwoleń na przeprowa-

dzenie prac przy zabytkach, 9 pozwoleń zmieniono, wydano 14 postanowień oraz  

37 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków, 

4 decyzje zmieniono i 7 postępowań umorzono; 

➢ udzielono 12 dotacji celowych z budżetu Miasta Białystok, na łączną kwotę  

1 178 000 zł, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy za-

bytkach niebędących własnością samorządu miejskiego, w tym poddano konserwacji 

3 zabytki ruchome (sgraffito i 2 pary kamiennych rzeźb pałacowych) i wyremontowano 

9 zabytków nieruchomych (7 kamienic, d. szpital i obiekt sakralny); 

➢ powołano Zespół do spraw zagospodarowania i ochrony historycznej zabudowy dziel-

nicy Bojary w Białymstoku. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.7. EDUKACJA KULTURALNA MIESZKAŃCÓW 

Programy zrealizowane  

1. W Programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok ustalono priorytet: 

wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, w ramach którego udzielono dotacji 

na 33 projekty edukacyjne, tj. działania edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży, doro-

słych oraz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: warsztaty "T3-Teatr-Terapia-Taniec"  

(dla osób niewidomych); warsztaty „Wychowanie przez sztukę 2018”; warsztaty arty-

styczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Centrum aktywności twórczej";  

XXIV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, warsztaty „Dziecięce pa-

sje”, działania edukacyjne w ramach Mobilnego Ośrodek Działań Kulturalnych, projekt dla 

osób niedosłyszących „Legenda o śledziach”; Na ludowo i regionalnie - warsztaty technik 

zdobniczych, dekoratorstwa przedmiotów użytku codziennego i folkloru Podlasia; oferta 

seniorom pn. „Senior w kulturze - program zajęć otwartych, skierowanych do osób star-

szych z terenu miasta Białegostoku, służących zaspakajaniu ich potrzeb kulturalnych i edu-

kacyjnych”; warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”. Ponadto cało-

roczną edukację w formie warsztatów oraz zajęć edukacyjnych realizowano w osiedlowym 

domu kultury pn. „Pracownia działań kulturalnych”, w ramach trzyletniego projektu. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury:  

➢ Białostocki Ośrodek Kultury zorganizował projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży  

w formie „Akcji Zima”, „Akcji Lato”, obejmujące projekcje filmowe, spektakle oraz 

warsztaty integracyjne, plastyczne, językowe i artystyczne. BOK realizował cykliczne 
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warsztaty oraz okazjonalne działania adresowane do różnych grup wiekowych i spo-

łecznych, w tym: cykle warsztatów edukacyjnych, m.in.: warsztaty „Religie Podlasia”, 

„Otwarty Białystok”, „Tolerancja jest ok” oraz „Kapelusz z centrum Zamenhofa”, „Lu-

dwik animowany”, „Białostoczanie mówią”. W 2018 r. w ramach edukacji filmowej zor-

ganizowano 45 działań (m.in. odczyty, prelekcje, warsztaty), w których udział wzięło 

2 256 osób. BOK organizował także Centralny Turniej Memory, Quest Monumentalny. 

W działaniach edukacyjnych uczestniczyło 3 591 osób; 

➢ Białostocki Teatr Lalek prowadził działania edukacyjne w postaci czytania sztuk lalko-

wych dla dzieci i dorosłych (22 spotkania) oraz warsztatów plastycznych dla dzieci (13 

spotkań); 

➢ Dom Kultury Śródmieście opiekował się artystycznymi talentami za pomocą całorocz-

nych zajęć w 3 ogniskach: muzycznym, plastyczno-graficznym i baletowym, 4 zespołach 

muzycznych (muzyki dawnej: „Cantio Polonica”, „Ars Decorum”, „Capella Antiqua Bia-

lostociensis” i Dziecięcym Zespole Wokalnym „Miniatura”), Zespole Tańca Nowocze-

snego „FLESZ” i grupie teatralnej „Rupaki”, w których łącznie bierze udział 360 osób. 

Instytucja zorganizowała też „Artystyczne Ferie Zimowe” (46 osób), oraz zajęcia arty-

styczne i taneczne dla dorosłych (41 osób); 

➢ Galeria Arsenał realizowała program edukacyjny w 12 modułach tematycznych (m.in. 

warsztaty rodzinne, warsztaty dla młodzieży „Razem znaczy więcej, czyli w jedności 

siła”; warsztaty adresowane do osób w wieku 50+ „Trochę mnie gnębi towarzystwo 

gołębi”; warsztaty z cyklu „Sztuka szuka człowieka”; warsztaty w ramach Dni Bliskości, 

warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji); 

➢ Galeria im. Sleńdzińskich wyszła z propozycją zajęć edukacyjnych skierowanych do 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w których uczestniczyło 7 435 osób, w formie 282 

warsztatów plastycznych i 126 lekcji muzealnych (np. warsztaty „Ał…sztuka nie boli”, 

„Sztuka przed obiadem 55+”, Wakacje w Galerii: „Podróże z Ludomirem”, „Jak ugryźć 

sztukę”, „A co to jakieś”, „Plastyka na co dzień”, „Rosnę w sztukę”); 

➢ Muzeum Wojska działalność edukacyjną wdrożyło w 10 obszarach: edukacja szkolna 

(lekcje muzealne); cykle specjalne, ferie, wakacje i rodzinne weekendy; projekty edu-

kacyjne; promocja w mediach; spotkania autorskie, wykłady, spacery historyczne i kon-

wersatoria; konkursy i testy; weekend w Muzeum Wojska; konferencje; działania edu-

kacyjne towarzyszące wystawom oraz udział w programach ogólnopolskich. Ogółem 

wzięło w nich udział 14 129 osób; 

➢ Muzeum Pamięci Sybiru prowadziło edukację w 6 obszarach: edukacja szkolna w mu-

zeum (65 lekcji muzealnych); działalność pozaszkolna (wykłady i spotkania, m.in. wy-

kład „Danuta Siedzikówna. Inka”); lekcje żywej historii (spotkania ze świadkami histo-

rii); Wschodnia Akademia Filmowa (11 projekcji filmów związanych z tematyką sybe-

ryjską i przegląd kina totalitarnego); edukacja poprzez sztukę (2 warsztaty: szycia za-

bawek i wokół książki „Listy z osiołkiem”) oraz „Niech się śmieją polskie dzieci śmie-

chem odrodzenia”.  Ogółem wzięło w nich udział 5 363 osób. 

3. Promocja Miasta Białystok poprzez:  



195 | S t r o n a  
 

➢ kolportaż „Śpiewnika Patriotycznego” we wrześniu 2018 r.; 

➢ realizację dwuletniego projektu „Przystanek Miasto 2017”, polegającego na ekspozycji 

logo „Wschodzący Białystok” przy publikacji artykułów i materiałów redakcyjnych  

dot. Miasta, w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej, a także w serwisie internetowym;    

➢ zamieszczenie reklamy dotyczącej nagrody Kazaneckiego w czasopiśmie „Pismo” oraz 

„Tygodniku Powszechnym”; 

➢ sponsoring audycji w radio RMF Classic, polegającej na reklamie wskazującej laureata 

nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego; 

➢ wykupienie usługi reklamowej polegającej na promocji miasta Białystok poprzez pre-

zentację programu i reklamę wydarzenia kulturalnego jakim są „Dni Miasta Białego-

stoku”; 

➢ organizacja Gali poświęconej partnerom „Białostockiej Karty Dużej Rodziny”. 

4. Aktywizacja w sferze w kultury, realizowana przez jednostki oświatowe w 2018 r. – działa-

nia zostały przedstawione w ramach kierunku D.1.1. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponad-

podstawowe na rzecz aktywizacji dzieci i rodziców w sferze w kultury, które przedstawione 

zostały w ramach kierunku D.1.1. 

Programy nowo utworzone 

1. W 2018 r. został opracowany i przyjęty uchwałą Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 

2018 r. „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”. Program 

jako jedno z zadań strategicznych przewiduje opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji 

Kulturalnej (PEK). Wg harmonogramu tworzenie PEK zostanie rozpoczęte w 2020 r.  

2. Na rzecz aktywizacji dzieci i rodziców w sferze w kultury, w 2018 r. organizowano w jed-

nostkach oświatowych nowe imprezy i zajęcia (np. „Światowy Dzień tańca”, ,,Ocalić od za-

pomnienia – spotkania międzypokoleniowe”). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.8. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DLA IMPREZ MASOWYCH 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Stadion Miejski jest obiektem o powierzchni gwarantującej organizację i realizację szeregu 

imprez o dużym zasięgu, skierowanym do szerokiego i licznego grona ludzi. W 2018 roku 

na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyły się imprezy masowe tj.: 

➢ imprezy sportowe: mecze klubu sportowego Jagiellonii Białystok – na płycie głównej 

boiska rozegrano 23 mecze, w tym 20 w ramach rozgrywek Ekstraklasy, 2 mecze mię-

dzynarodowe w ramach Ligi Europy i 1 sparing – łączna frekwencja 256 808 osób; 

➢ koncerty, festiwale m.in.: 

✓ Kabareton – frekwencja wyniosła 3 350 osób (2.06.2018); 

✓ Festiwal muzyczny Up to Date – frekwencja wyniosła 8 000 osób (7-9.09.2018). 
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Programy niezrealizowane 

1. Miasto od wielu lat planuje realizację hali widowiskowo-sportowej. Zadanie jest realizo-

wane obecnie przez Departament Inwestycji. 

D.2. Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzyna-

rodowym 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.1. WSPÓLNE KREOWANIE NOWYCH PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH I 

IMPREZ KULTURALNYCH O ZNACZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM PRZEZ ŚRODOWI-

SKA KULTURALNE MIASTA 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok (priorytet 

– wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, 

konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta) udzielono dotacji 

na prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne o znaczeniu ponadregionalnym, organizo-

wane cyklicznie w Białymstoku: Up To Date Festiwal 2018, XXXVII Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2018" w Białymstoku, cykl koncertów Muzyka 

Mistrzów Baroku, VII Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych, Festiwal 

"Kalejdoskop 2018" - Jubileuszowa XV edycja; III Międzynarodowy Konkurs Chóralny 

"Cantu Gaudeamus" w Białymstoku, IX Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich 

LALKANIELALKA. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury zorganizowano: 

➢ Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka-nie-lalka, prezentujący najno-

wocześniejsze zjawiska artystyczne z zakresu teatru lalkowego. Podczas 9. edycji 

Festiwalu, w Nurcie Profesjonalnym organizowanym przez Białostocki Teatr Lalek, 

zaprezentowano 11 spektakli profesjonalnych twórców z Macedonii, Grecji, Fran-

cji, Polski, Słowacji. Spektakle obejrzało 2 361 widzów; 

➢ Halfway Festival Białystok 2018, którego organizatorem jest Opera i Filharmonia 

Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, a Miasto Białystok finansuje występy klu-

czowych artystów festiwalowych. Ideą Festiwalu jest prezentacja dokonań świato-

wych songwriterów i muzyków poruszających się w nurtach: afro beatu, indie,  

indie rocka, indie folk, shoegaze, slowcore, dream pop i synth pop. Podczas 7. edy-

cji Festiwalu zorganizowano 3 koncerty, w których wystąpiło 13 wykonawców mu-

zyki alternatywnej, w tym: 3 polskich i 10 zagranicznych. W koncertach najnajbar-

dziej kameralnego festiwalu w Polsce wzięło udział ponad 1 500 osób;         

➢ Festiwal WSCHÓD KULTURY - INNY WYMIAR, realizowany przez Białostocki Ośro-

dek Kultury we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, Lublinem 
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i Rzeszowem. Podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 68 wydarzeń kulturalnych (orga-

nizowanych we współpracy z 47 podmiotami), w których uczestniczyło  

10 225 osób; 

➢ Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru – Podlaska Oktawa Kultur, któ-

rego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,  

a Miasto Białystok finansuje koncerty plenerowe na Rynku Kościuszki w Białym-

stoku. Ideą Festiwalu jest prezentacja kultury i dorobku artystycznego zespołów 

związanych z kulturą ośmiu grup narodowych i etnicznych zamieszkujących Podla-

sie: Polaków, Białorusinów, Litwinów, Romów, Rosjan, Tatarów, Ukraińców i Ży-

dów. W trakcie Festiwalu prezentowane są artystyczne dokonania zespołów upra-

wiających różne gatunki muzyki i tańca, począwszy od rekonstrukcji muzyki trady-

cyjnej poprzez folk, jazz i muzykę klasyczną. Podczas 11. edycji Festiwalu zorgani-

zowano 5 plenerowych koncertów, otwartych dla szerokiej publiczności, w których 

wystąpiło 27 zespołów, w tym: 10 polskich i 17 zagranicznych.  

3. Promocja Miasta Białystok w ramach: 

➢ koncertu "Białystok - Miasto Dobrej Muzyki", 25.08.2018 r. (oraz w trakcie kam-

panii promującej koncert); 

➢ XXVI Finału WOŚP w dn. 14.01.2018 r.; 

➢  14. Białostockiego Rajdu „Moto Retro", w dniach 31.05.–3.06.2018 r.; 

➢ warszawskiej premiery spektaklu, pt. „Skłodowska. Radium Girl”  

w dn. 27-28.01.2018 r., wystawianej przez Fundację Teatr Papahema; 

➢ wydarzeń o charakterze muzycznym „Salon Ambientu” i „Pozdro Techno” 2018; 

➢ imprezy łączącej e-sport i fantastykę „East Game United 2018’’  

w dn. 24–25.11.2018 r.; 

➢ Międzynarodowej Gali wręczenia Medalu "Serce Ziemi" w dniu 26.10.2018 r. 

➢ koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w dn. 08.01.2018; 

➢ koncertu dot. pamięci Bułata Okudżawy 25.11.2018 r. w Moskwie; 

➢ obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości (zamontowanie okolicznościo-

wego banneru z Józefem Piłsudzkim na głównym budynku Urzędu oraz druk ma-

teriałów reklamowych); 

➢ VIII Podlaskiego Pikniku Militarnego "Misja Wschód" w dniach 1-03.06.2018 r.;  

➢ akcji „Tydzień Białoruski w Białymstoku – maraton shopingu”; 

➢ cyklu koncertów w Moskwie w wykonaniu zespołu Mikron; 

➢ projektu „Traktoriada – Traktorem Dookoła Świata”, podczas targów AGRA Plovdiv 

w Bułgarii w dn. 21-25.02.2018 r.; 

➢ obchodów 100-lecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku w sierpniu 

2018 r.; 

➢ organizacji Orszaku Trzech Króli w dn. 6.01.2018 r. 
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Programy nowo utworzone 

1. W 2018 r. został opracowany i przyjęty uchwałą Rady Miasta Białystok z dnia 18 

czerwca 2018 r. „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 

plus”. Program jako jedno z zadań strategicznych, przewiduje opracowanie i wdroże-

nie Programu Wydarzeń Kluczowych. Według harmonogramu tworzenie i wybór lo-

kalnych wydarzeń kluczowych zapisano na 2019 rok. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.2. UMACNIANIE MARKI I PROMOCJA WIODĄCYCH ŚRODOWISK 

TWÓRCZYCH I IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok (ustano-

wionych w Programie priorytetów: wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej 

randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na te-

renie miasta oraz wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych) udzielono 

dotacji na przedsięwzięcia kulturalne, postrzegane jako „markowe”, jednocześnie sta-

nowiące promocję środowisk kulturalnych, w tym m.in. kolejne edycje festiwali: Mię-

dzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2018" w Białymstoku,  

Up To Date Festiwal 2018, Festiwal "Kalejdoskop", Imieniny Izabeli Branickiej Festiwal 

Sztuk Dawnych, Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury: 

➢ Białostocki Teatr Lalek działa na forum krajowym i zagranicznym, uczestniczy  

w festiwalach, co służy promocji teatru oraz miasta. W 2018 r. na scenach BTL za-

prezentowano 549 spektakli, które obejrzało 54 341 widzów, a z całej oferty insty-

tucji skorzystało łącznie 106 163 osoby. We współpracy z Akademią Teatralną  

im. A. Zelwerowicza Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Teatr zrealizował 

spektakle w ramach 8. edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich „Lal-

kanieLalka”. Członkowie zespołu artystycznego BTL otrzymali zespołowo i indywi-

dualnie 23 nagrody i wyróżnienia, m.in. w kategoriach: aktor, reżyser i zespół; 

➢ Galeria Arsenał realizuje autorski program wystawienniczy, którego poziom jest 

wysoko oceniany przez polskich i zagranicznych krytyków sztuki. Galeria jest uzna-

wana za kulturalną wizytówkę Białegostoku w zakresie prezentacji i promocji 

sztuki współczesnej. Służy to budowaniu pozytywnego wizerunku zarówno insty-

tucji, jak i miasta. Galeria zorganizowała 15 wystaw - indywidualnych i problemo-

wych, z których recenzje ukazywały się w prasie lokalnej i krajowej oraz czasopi-

smach branżowych. Galeria prezentowała też swój program poza krajem, m.in.  

w Sofii w Bułgarii i Tbilisi w Gruzji. Galeria po raz kolejny była organizatorem Festi-

walu Książki artystyczne dla Dzieci;  
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➢ Białostocki Ośrodek Kultury działa na rzecz popularyzacji amatorskiego kina autor-

skiego, organizuje Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻU-

BROFFKA, który umożliwia kreatywne spotkania twórców z Wschodu i Zachodu. 

Podczas 13. edycji Festiwalu w programach specjalnych zaprezentowano filmy  

z Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii. Do 8 konkursów nadesłano prawie 2 000 fil-

mów, z których wybrano 109 i przyznano 9 nagród. Festiwalowi towarzyszyły  

koncerty, wystawa oraz warsztaty filmu i animacji, w których uczestniczyło  

8 424 osoby; 

➢ Galeria im. Sleńdzińskich zorganizowała X edycję Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej pod hasłem „Językiem uniwersalnym, ję-

zykiem własnym”. Podczas 8 dni Festiwalu w koncertach i imprezach towarzyszą-

cych uczestniczyło 930 osób; 

➢ Dom Kultury „Śródmieście” zorganizował Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki”, na-

wiązujący do barokowych tradycji miasta i obejmujący swym programem wykłady, 

spektakle, spacery edukacyjne i koncert pt. „Imieniny Jana Klemensa” prezentu-

jące sztukę dawną. Frekwencja na Festiwalu – 1 200 osób. 

3. Promocja Miasta w: 

➢ premierze I odcinka filmu „Czarna Dama”, którego akcja rozgrywa się w przedwo-

jennym Białymstoku; 

➢ filmie dokumentalno-fabularnym „Miłość i Miłosierdzie”, opowiadającym m.in.  

o patronie Miasta – bł. ks. Michale Sopoćko; 

➢ pokazie specjalnym filmu dokumentalnego, pt. „Koncert na dwoje” w reżyserii To-

masza Drozdowicza według scenariusza Marii Nockowskiej, opowiadającym  

o Jerzym Maksymiuku; 

➢ premierze filmu dokumentalnego, pt. "Beginning" według scenariusza i reżyserii 

Huberta Czerepoka; 

➢ ramach serialu „Chyłka”, pokazywanego w telewizji TVN oraz w serwisie VOD 

player.pl (podpisanie umowy); 

➢ ramach projektu filmowego „Sentoj”.   

Programy nowo utworzone 

1. Programy przedstawione w ramach kierunku działań D.2.1. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.3. PROMOCJA MŁODYCH ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I WYKORZYSTA-

NIE ICH POTENCJAŁU W TWORZENIU PRESTIŻOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok (prioryte-

tów: wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych oraz wspieranie inicja-

tyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców) udzielono dotacji 

na projekty o prestiżowym znaczeniu w skali miasta: Festiwal "Kalejdoskop", tworzony 
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przez grupę młodych tancerzy i choreografów, cykl koncertów Muzyka Mistrzów Ba-

roku, realizowany przez studentów oraz absolwentów białostockiego Wydziału Instru-

mentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, 

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA, realizowany przez absol-

wentów i studentów Akademii Teatralnej, prezentujący dokonania i projekty młodych 

lalkarzy. 

2. Program stypendialny dla młodych twórców (opisany szerzej ramach kierunku działań 

D.1.3.). Wszyscy stypendyści prezentują swój dorobek na specjalnej stronie interneto-

wej utworzonej przez miasto.   

Programy nowo utworzone 

1. Programy przedstawione w ramach kierunku działań D.2.1. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.4. BUDOWA I UMACNIANIE MARKI BIAŁEGOSTOKU JAKO WIELOKUL-

TUROWEGO MIASTA KRESÓW UNII EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O PRESTIŻOWE PRZEDSIĘWZIĘ-

CIA KULTURALNE 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok (priory-

tetu: wspieranie działań utrwalających i promujących tożsamość kulturową miasta,  

w tym inicjatyw z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturo-

wego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych) udzielono dotacji  

na przedsięwzięcia kulturalne w  mieście, nawiązujące do jego historycznej wielokul-

turowości, m.in.: Międzynarodowy Festiwal  Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2018"  

w Białymstoku, Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR Kolor i Dźwięk”, Ogólnopolski 

Festiwal "Piosenka Białoruska'2018". 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury Białostocki Ośrodek Kultury 

po raz kolejny zorganizował Festiwal Wschód Kultury/Inny wymiar, budowany na tra-

dycji wielokulturowości miasta, odwołujący się do przedwojennego miasta wielu na-

rodów, religii i kultur. Podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 68 wydarzeń kulturalnych 

(organizowanych we współpracy z 47 podmiotami), w których uczestniczyło  

10 225 osób. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.5. WYKORZYSTANIE PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO WYKREOWA-

NIA IMPREZY KULTURALNEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM 

Programy zrealizowane  

1. Promocja Miasta podczas festiwalu muzycznego Białystok New Pop Festival  

w dn. 13-14.07.2018 r. 
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Programy niezrealizowane 

1. W 2018 r. Białystok nie aplikował o projekty zewnętrzne z ustaloną marką o znaczeniu 

międzynarodowym, które mogłyby być zrealizowane w mieście, z uwagi na ograni-

czone środki budżetowe Miasta. 

 

D.3. Tworzenie regionalnego centrum turystycznego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.3.1. WSPARCIE ROZWOJU KLUCZOWYCH KIERUNKÓW TURYSTYKI W 

MIEŚCIE: KULTUROWEJ, PRZYRODNICZEJ, KONGRESOWEJ, SPORTOWEJ I LECZNICZEJ 

Programy i działania zrealizowane  

1. Promocja Miasta Białystok podczas: 

➢ XXVI Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki do Wilna; 

➢ VII Pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych do Sokółki; 

➢ XXXII Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę; 

➢ XXXVIII Pieszej Pielgrzymki Różanostockiej i II Rowerowej Pielgrzymki Różanostockiej; 

➢ 7. Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę; 

➢ Ogólnopolskiej Pielgrzymki Harcerzy na Jasną Górę w dn. 18-20.05.2018 r.; 

➢ spotkania papieża Franciszka z młodzieżą (harcerzami) w Wilnie; 

➢ wizyty uczestników misji z Singapuru oraz poprzez promocję na targach BUDMA 2018 

w Poznaniu; 

➢ targów w Poznaniu Arena Design w dniach 6-9 marca 2018 r. 

2. Przekazanie materiałów informacyjno-turystycznych na targi Natas Travel Fair w Singapu-

rze 23-25 marca 2018 r. 

3. Kampania "Białystok przyjazny młodym" skierowana do uczniów białoruskich szkół śred-

nich, z okręgu grodzieńskiego, brzeskiego i mińskiego. 

4. Udział w zagranicznych targach turystycznych: „OTDYCH 2018” Mińsk, 04-07.04.2018 r. 

oraz wykonanie naklejek do aranżacji stoisk na targach Otdych (Mińsk). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Uchwałą nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Biało-

stockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 24 listopada 2016 r. do Statutu SBOF wprowa-

dzono nowe cele i zadania dotyczące: 

➢ promocji turystycznej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; 

➢ rozwoju informacji turystycznej dotyczącej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; 

➢ koordynacji działalności turystycznej, w tym informacji turystycznej oraz działań pro-

turystycznych członków Stowarzyszenia; 

➢ inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury tu-

rystycznej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; 

➢ współpraca z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi 

na celu wspieranie rozwoju i promocję turystyki; 
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➢ prowadzenie badań oraz analiz w zakresie turystyki związanej z Białostockim Obszarem 

Funkcjonalnym. 

2. Opracowanie „Planu promocji gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ze 

szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej na lata 2019-2023” który określi dłu-

gookresowe wytyczne strategiczne wraz z planem ich wdrożenia, jak również metody i na-

rzędzia marketingu terytorialnego odnoszące się do promocji gospodarczej i turystycznej 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Głównym celem działania jest wzmocnienie po-

tencjału rozwojowego BOF. 

Powyższe przedsięwzięcia (nr 1 i 2) wpisują się w realizację Priorytetów D.3 i D.4. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.3.5. PROMOCJA MIASTA PRZEZ MIESZKAŃCÓW I WŚRÓD JEGO MIESZ-

KAŃCÓW ORAZ POPRZEZ GOŚCI JE ODWIEDZAJĄCYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Działania promocyjne z udziałem licencjonowanych przewodników terenowych woje-

wództwa podlaskiego zrzeszonych w Klubie Przewodników Turystycznych w Regionalnym 

Oddziale PTTK w Białymstoku:  

➢ organizacja letniej akcji zwiedzania najcenniejszych i najciekawszych zabytków miasta 

pn. „Lato z zabytkami. Odkryj Białystok” (8 odcinków akcji w okresie od 28.04.2018 r. 

➢  do 30.09.2018 r.); 

➢ organizacja spacerów fabularyzowanych (3 wyjścia); 

➢ organizacja niedzielnych i sobotnich wycieczek po Białymstoku i okolicach zabytkowym 

autokarem JELCZ (15 odcinków akcji w miesiącach maj-sierpień 2018 r.); 

➢ obsługa Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku w okresie 

od 28.04.2018 r. do 30.09.2018 r., w tym udostępnienie do zwiedzania zabytkowego 

zegara we wszystkie weekendy i dni świąteczne. 

2. Produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta, w tym kalendarzy. 

3. Produkcja i dystrybucja materiałów turystycznych. 

4. Przygotowanie projektów i druk banerów w zw. z Dniami Miasta Białegostoku 2018. 

5. Organizacja Dni Patronalnych Miasta Białegostoku 2018. 

6. Promocja atrakcyjności turystycznej Miasta Białystok poprzez organizację trzech edycji wy-

darzeń z cyklu Podlaskie Śniadanie Mistrzów 2018 r. (czerwiec, lipiec, sierpień 2018 r.). 

7. Rozwój projektu Białostocki Śledź Książkowy – zarządzanie dostawami książek od miesz-

kańców, stworzenie bazy książek, dostarczanie ich do regałów Białostockiego Śledzia Książ-

kowego. 

8. Przygotowanie inscenizacji tradycji bożonarodzeniowych wraz z elementami regionalnymi 

i artystycznymi przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga (szopka 2018). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Stadion Miejski w Białymstoku jako jedyny taki obiekt w północno-wschodniej części kraju, 

z charakterystycznym wyglądem i kubaturą od kilku lat cieszy się stałym zainteresowaniem 

wśród zwiedzających. W 2018 roku obiekt zwiedziło 2 811 osób. Wśród zwiedzających 
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przeważają grupy zorganizowane, głównie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym  

i szkolnym.  

2. Spółka „Stadion Miejski” w Białymstoku wynajmuje powierzchnie w celu realizacji: 

✓ Epi-Centrum Nauki – 3 298,77 m2 powierzchni; 

✓ Galerii Sportu – 800,41 m2 powierzchni. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.3.6. KONSOLIDACJA ŚRODOWISK ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ POPRZEZ 

WSPÓŁPRACĘ WŁADZ MIASTA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI I ŚRODOWISKAMI AKADEMICKIMI 

Programy i działania zrealizowane  

1. Promocja Miasta Białystok w ramach Wielkanocnej oraz Świątecznej Zbiórki Żywności. 

2. Promocja Miasta Białystok podczas kampanii "Białystok przyjazny młodym" skierowanej 

do uczniów białoruskich szkół średnich, z okręgu grodzieńskiego, brzeskiego i mińskiego. 

3. Promocja Miasta Białystok w ramach zamieszenia reklamy w papierowym wydaniu Kuriera 

Galicyjskiego w ramach kampanii „Studiuj w Białymstoku”, skierowanej bezpośrednio  

do ukraińskich szkół średnich. 

D.4. Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.4.3. KONSOLIDACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ TURYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH 

W MIEŚCIE 

Programy i działania zrealizowane  

1. W 2018 r. Spółka „Stadion Miejski” w Białymstoku wynajmowała powierzchnie w celu re-

alizacji różnego typu imprez, o zasięgu krajowym, regionalnym i aglomeracyjnym. Poniżej 

niektóre z nich: 

➢ Podlaskie Targi Wyposażenia i Aranżacji Wnętrz – frekwencja wyniosła 5 000 osób 

(11.03.2018); 

➢ Targi Edukacyjno-Zawodowe Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr – frekwencja  

wyniosła 635 osób (24.04.2018); 

➢ Kabareton – frekwencja wyniosła 3 350 osób (2.06.2018); 

➢ Rodzinny piknik w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – frekwencja  

wyniosła 3 500 osób (8-9.06.2018); 

➢ Festiwal Piwa – frekwencja wyniosła 2 250 osób (22-23.06.2018); 

➢ Koncert w ramach festiwalu Taste The East – frekwencja wyniosła 600 osób 

(1.09.2018); 

➢ Festiwal muzyczny Up to Date – frekwencja wyniosła 8 000 osób (7-9.09.2018); 

➢ Podlaskie Targi Wyposażenia i Aranżacji Wnętrz – frekwencja wyniosła 2 000 osób 

(7.10.2018); 

➢ próby chóru – frekwencja wyniosła 335 osoby (miesiące – V, X 2018). 

2. Spółka „Stadion Miejski” była organizatorem lub współorganizatorem następujących im-

prez:  
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➢ Akcja na sportowo w okresie ferii zimowych – frekwencja wyniosła 2 000 osób  

(29.01-2.02.2018); 

➢ Bieg Śniadaniowy – frekwencja wyniosła 400 osób (12.05.2018); 

➢ Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim – frekwencja wyniosła 12 000 osób (27.05.2018); 

➢ Rozpoczęcie Wakacji na Stadionie 2018 – frekwencja wyniosła 1 250 osób  

(2-6.07.2018); 

➢ Dzień Sportu – frekwencja wyniosła 300 osób (14.07.2018); 

➢ Zakończenie Wakacji na Stadionie 2018 – frekwencja wyniosła 4 500 osób (2.09.2018); 

➢ Miejskie Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – frekwencja wyniosła  

250 osób (27.09.2018); 

➢ Mikołajki na Stadionie - frekwencja wyniosła 5 500 osób (9.12.2018). 

3. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury – miejskie instytucje kultury (Bia-

łostocki Ośrodek Kultury, Galeria Arsenał, Muzeum Wojska i Białostocki Teatr Lalek, Gale-

ria im. Sleńdzińskich, Dom Kultury „Śródmieście", Muzeum Pamięci Sybiru) realizowały 

przedsięwzięcia kulturalne (wystawy, programy pobytowe, panele dyskusyjne, konferen-

cje, spektakle), sprzyjające rozwojowi turystyki, które jednocześnie mogą być wykorzy-

stane jako produkt turystyki kulturowej. W 2018 r. 47 białostockich podmiotów kultural-

nych (instytucji, stowarzyszeń i fundacji) wspólnie realizowało Festiwal WSCHÓD KULTURY 

– INNY WYMIAR. Odbyło się 68 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło  

10 225 osób.  

4. W 2018 r. Białostocki Ośrodek Kultury był współorganizatorem Ogólnopolskiej Giełdy Pro-

jektów 2018, która odbyła się pod hasłem „animacja + świętowanie”. Giełda skierowana 

jest do animatorów kultury z całej Polski, którzy prezentowali zrealizowane przedsięwzię-

cia kulturalne albo poszukiwali inspiracji do dalszych działań. Ponad 300 Uczestników pro-

jektu wzięło udział w warsztatach i wizytach studyjnych, m.in. w Tykocinie, Kruszynianach 

i Sejnach. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Stadion Miejski był organizatorem wielu wydarzeń sportowo-kulturalnych, które oferując 

wiele różnorakich atrakcji i ofert z dziedziny kultury i kultury fizycznej gromadził rzesze 

zainteresowanych osób, w tym grup zorganizowanych. Stadion będzie nadal kontynuował 

wynajem powierzchni podmiotom, w celu organizacji festiwali, kongresów, targów, szko-

leń wewnętrznych, zajęć czy egzaminów. Dodatkowo będzie kontynuował i rozwijał  

w miarę możliwości zakres imprez organizowanych we własnym zakresie, skierowanych 

do dzieci i młodzieży tj.: Dzień Dziecka, festyny czy zabawy podczas wakacji. 
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D.5. Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.5.1. BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY REKREACYJNEJ ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Zrealizowano szereg inwestycji w zakresie zagospodarowania terenów miejskich na cele 

rekreacyjno-sportowe: 

➢ zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry; 

➢ zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej; 

➢ centrum zabaw na os. Leśna Dolina; 

➢ boisko przy ul. Wolińskiej; 

➢ boisko dla małych sportowców na os. Bema; 

➢ miejsce rekreacji w Centrum, ul. Żabia; 

➢ małe centrum rekreacji przy ul. Pieczurki; 

➢ plac zabaw przy ul. Warneńczyka; 

➢ remont boiska przy ul. Sw. A. Boboli 33. 

W ramach powyższych inwestycji wykonano 5 boisk, 2 siłownie na świeżym powietrzu, 

street workout, oraz 7 placów zabaw (w tym duży plac zabaw w formie zamku na os. Leśna 

Dolina). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Centrum rekreacyjno-sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej - w realizacji; 

2. Kontynuacja działań w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń zabawowych na placach 

zabaw. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.5.3. PROMOCJA ZDROWYCH STYLÓW ŻYCIA 

Programy i działania zrealizowane  

1. Rok 2018 na Stadionie Miejski w Białymstoku obfitował w wiele rozmaitych wydarzeń, 

które promowały aktywny styl życia i zachęcały do uprawiania sportu indywidualnie lub 

całe rodziny. Odbywały się turnieje i treningi piłki nożnej, imprezy biegowe, zawody sza-

chowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne i inne: 

➢ Zimowe Grand Prix Białegostoku 2018 – frekwencja wyniosła 350 osób (24.02.2018); 

➢ Konferencja „Sportowy Rodzic” – frekwencja wyniosła 80 osób (14.03.2018); 

➢ Turniej piłkarski FC Bayern Youth Cup 2018 Polska – frekwencja wyniosła 7 000 osób 

(22.04.2018); 

➢ Bieg Śniadaniowy – frekwencja wyniosła 400 osób (12.05.2018); 

➢ Turniej Jaga Cup – frekwencja wyniosła 1 530 osób (26-27.05.2018);  

➢ Turniej Białystok Trophy 2018 – frekwencja wyniosła 1 200 osób (10.06.2018); 
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➢ Turniej Bałtyk CUP – frekwencja wyniosła 1 500 osób (16-17.06.2018); 

➢ Impreza biegowa Hero Run – frekwencja wyniosła 3 700 osób (2.09.2018); 

➢ Konferencja dot. popularyzacji sportu piłki nożnej i wychowywania dzieci poprzez 

sport; tematyka zachowań prozdrowotnych – frekwencja wyniosła 74 osoby 

(9.09.2018); 

➢ 15 turniejów oraz treningów szachowych – frekwencja wyniosła 1 355 osób (I-XII 

2018); 

➢ Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z ośrodków i jednostek organiza-

cyjnych Miasta Białystok, w tym szkoły (I-XII 2018). 

2. Programy i działania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i promocji zdrowego stylu ży-

cia realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe obejmo-

wały w 2018 r.: 

➢ programy i projekty wychowawczo-profilaktyczne (opisane szerzej w ramach działania 

B.6.1.); 

➢ organizację wydarzeń, konkursów, imprez, zajęć, turniejów, kół zainteresowań i innych 

wydarzeń sportowych (szerzej opisane w ramach kierunku D.6.6.); 

➢ wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze (np. Muzeum Przyrodnicze, Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, wycieczki do lasu); 

➢ współpracę z MOPR, PPP, MONAR, Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji, 

służbą zdrowia i in., w zakresie diagnozy problemów zdrowotnych i społecznych dzieci, 

wdrażania odpowiednich terapii oraz organizacji zajęć o charakterze profilaktycznym;  

➢ współpracę z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną, PUHP LECH, PTTK  

i in., w zakresie realizacji programów i wycieczek edukacyjnych. 

3. Programy i działania realizowane przez pozostałe Placówki, z zakresu: realizacji projektów 

wychowawczo-profilaktycznych (POW, PPP), aktywizacji ruchowej dzieci (MDK), szkoleń  

z zakresu profilaktyki zdrowia (MODM – szerzej opisane w ramach kierunku B.2.3.). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Stadion Miejski jest miejscem wielu wydarzeń promujących sport i zdrowy styl życia, stale 

dąży do zwiększania ilości imprez, które służą w/w celom poprzez wynajem powierzchni 

pod organizacje turniejów piłki nożnej, turniejów szachowych, turniejów tenisa stołowego, 

imprez biegowych, zajęć czy treningów. Przez cały rok Spółka udostępnia klubom i szkołom 

boisko ze sztuczną trawą (w 2018 r. - skorzystało 28 podmiotów, odbyło się 1 979 trenin-

gów, meczów, turniejów). W ramach treningów odbywają się na nim zajęcia z piłki nożnej, 

rugby, futbolu amerykańskiego. Na obiekcie mają miejsce również zajęcia z takich dyscy-

plin sportu jak: zapasy, tenis stołowy, łucznictwo, sumo. Dodatkowo Spółka sama organi-

zuje zajęcia i treningi dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-ruchowe w ramach 

festynów, wakacji na stadionie, oraz zajęć na mini boisku rekreacyjnym dla dzieci w wieku 

do 9 lat. Wszystkie te działania Spółka planuje kontynuować i rozwijać. 
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4. Kontynuacja działań jednostek oświatowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i pro-

mocji zdrowego stylu życia (szerzej opisane w programach i działaniach zrealizowanych  

w pkt 2). 

5. Działalność POW z zakresu realizacji projektów wychowawczo-profilaktycznych. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowo utworzone działania jednostek edukacyjnych obejmowały głównie realizację projek-

tów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowia (np. „Śniadanie daje moc”, „Myślę pozy-

tywnie”). 

 

D.6. Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.1. Kreacja wizerunku sportowego Miasta 

Programy i działania zrealizowane  

1. Działania zrealizowane przez Stadion Miejski przedstawione w ramach kierunków D.1.8., 

D.3.5., D.4.3., D.5.3. 

2. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo Wschodzący Białystok podczas wyda-

rzeń o charakterze sportowym: 

➢ przy organizacji turnieju skierowanego do młodzieży – chłopców urodzonych w latach 

2002-2003 – Młodzieżowy Puchar FC Bayern 2018 Polska (FC Bayern Youth Cup 2018 

Poland) oraz Pikniku Rodzinnego z Bayern Monachium w dn. 21-22.04.2018 r.; 

➢ w czasie Mistrzostw Europy w Słowenii w sierpniu 2018 r., przez Tomasza Kudaszewi-

cza - członka kadry Polski i mistrza świata w paralotniarstwie; 

➢ w czasie Mistrzostw Świata w Fitness, w dniach 26-29.10.2018 w Operze i Filharmonii 

Podlaskiej; 

➢ podczas XI Gali MMA Cup Białystok 2018 w dniu 22.09.2018 r.; 

➢ podczas Turnieju Karate Olimpijskiego 8-9.12.2018 r. w Szanghaju; 

➢ podczas Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin w dn. 21-22.04.2018 r.; 

➢ Pucharu Narodów Strongman w dn. 02.06.2018 r.; 

➢ w czasie cyklu imprez sportowych poprzedzających Galę Boksu Zawodowego, jak i pod-

czas tego wydarzenia; 

➢ profesjonalnych rozgrywek sportowych w futbolu amerykańskim w najwyższej klasie 

rozgrywkowej; 

➢ podczas drużynowych mistrzostw Świata Strongman 27-30.09.2018 r.; 

➢ zawodów motocrossowych przez zawodnika Damiana Bykowskiego; 

➢ przez zespół Dojlidy Białystok uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w teni-

sie stołowym mężczyzn; 

➢ przez drużynę MOKS Słoneczny Stok uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej - 

Ekstraklasa Futsalu; 

➢ podczas Extreme Festiwal Białystok 2018 w dniach 31.08-02.09.2018 r.; 
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➢ podczas „Krzysztof Sulima Camp” (warsztatów koszykarskich dla dzieci) w dniu 

14.07.2018 r.; 

➢ w ramach wydarzeń sportowych w piłce ręcznej, m.in. podczas Mikołajkowego Tur-

nieju Piłki Ręcznej klas IV – V szkół podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Białe-

gostoku;   

➢ podczas Akademickich Mistrzostw Polski 2017/2018 w piłce siatkowej mężczyzn. 

3. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo Wschodzący Białystok podczas wyda-

rzeń tanecznych: 

➢ 26. edycji karnawału tanecznego „Karnawał Dance Fest” (09-11.02.2018 r.); 

➢ III edycji wydarzenia „STREET NOISE”, w dniu 21-22 kwietnia 2018 r. w Białymstoku. 

4. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo Wschodzący Białystok podczas innych 

przedsięwzięć: 

➢ w ramach nocnych przejazdów Nightskating Białystok 2018; 

➢ w ramach wydania informatora pt. „Sportowy Białystok”; 

➢ Mistrzostw Świata w MMA 11-18.11.2018 r. w Khalifa Sports City Arena-Manama Bah-

rajn; 

➢ otwartego turnieju teamów z cyklu „Grand Prix Województwa” w brydżu sportowym 

w dn. 19-20.05.2018 r.; 

➢ VIIII Mityngu Pamięci Andrzeja Mera w brydżu sportowym w dn. 27-28.10.2018 r.; 

➢ Klubowych Mistrzostw Europy w biegach przełajowych w miejscowości Mira (Portuga-

lia); 

➢ umieszczenia logotypu „Wschodzący Białystok” na statuetkach przeznaczonych dla 

sportowców na Podlaską Galę Olimpijską; 

➢ w ramach organizacji Europejskiego Obozu/Seminarium IKO Nakamura w Białymstoku 

w dniach 28.06-1.07.2018 r.; 

➢ podczas V Mistrzostw Polski w Kettlebell HardStyle Challenge 2018 w dn. 07.07.2018 

roku. 

5. Wizerunek sportowy Białegostoku to realizowane kluczowe inwestycje, ale i sukcesy spor-

towe białostockich sportowców:  

➢ w 2018 w najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpiło 7 białostockich klubów w dyscy-

plinach: piłka nożna, futsal, badminton – 2 kluby, tenis stołowy mężczyzn, tenis sto-

łowy kobiet, futbol amerykański;  

➢ Jagiellonia Białystok SSA powtórzyła sukces sportowy z poprzedniego roku uzyskując 

na koniec sezonu 2017/2018 – Wicemistrzostwo Polski w najwyższej klasie rozgrywko-

wej w piłce nożnej. 

➢ wybitne osiągnięcia sportowe uzyskali zawodnicy białostockich klubów sportowych: 

✓ Natalia Maliszewska – zawodniczka ŁKS Juvenia Białystok – zdobyła Wicemistrzo-

stwo Świata w short-tracku; 

✓ Wojciech Nowicki - KS „PODLASIE” Białystok - Mistrzostwo Europy w rzucie młotem; 

✓ Martyna Dąbrowska - UKS 19 Bojary - Mistrzostwo Europy w sztafecie 4×400m.  
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania rozpoczęte przez Stadion Miejski przedstawione w ramach kierunków D.1.8., 

D.3.5., D.4.3., D.5.3. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.2. PROMOCJA I ROZWÓJ SPORTU WYCZYNOWEGO, SPORTU MASO-

WEGO ORAZ AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Miasto Białystok stwarza warunki organizacyjno-finansowe białostockim klubom sporto-

wym, zawodnikom, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w dzia-

łalności sportowej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.  

➢ w 2018 roku zadania realizowane zgodnie z zapisami uchwały Nr LXI/801/10 Rady Miej-

skiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu  

w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wy-

różnień za wysokie wyniki sportowe, zmierzające do rozwoju sportu w Białymstoku 

oraz ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie realizowane były w formie: dotacji 

dla białostockich klubów sportowych, stypendiów sportowych przyznawanych zawod-

nikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodo-

wym lub krajowym, nagród i wyróżnień przyznawanych zawodnikom, trenerom oraz 

innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej (W 2019 

roku Rada Miasta Białystok podjęła Uchwałę Nr VI/81/19 z dnia 11 stycznia 2019 roku 

w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych 

oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r.,  

poz. 403), a obowiązująca w 2018 roku uchwała utraciła moc);  

➢ w ramach udzielanego wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym na zadania 

własne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, w tym 

sport osób niepełnosprawnych przeprowadzono procedurę 7 konkursów ofert oraz  

26 w trybie uproszczonym (z pominięciem konkursu). Na realizację zadań zleconych  

zawarto 363 umowy. Wsparcie otrzymało 134 organizacji pozarządowych; 

➢ Stypendia Sportowe i Stypendia Olimpijskie przyznano w 2018 roku: na cały rok, I pół-

rocze i II półrocze – ogółem 381 stypendiów sportowych (w tym 29 stypendiów olim-

pijskich); 

➢ doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku, przyznane w czterech kategoriach 

otrzymały w sumie 22 osoby (15 zawodników, 7 trenerów, w tym 2 trenerów w uznaniu 

całokształtu działalności sportowej) - w łącznej wysokości 70 000 zł; 

➢ nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 r. otrzymali:  

✓ 17 zawodników Jagiellonii Białystok SSA - nagroda w wysokości 500 000 zł do po-

działu za wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej w sezonie 2017/2018; 

✓ Natalia Maliszewska – zawodniczka ŁKS Juvenia Białystok – za Wicemistrzostwo 

Świata w short-tracku w wysokości 20 000 zł oraz nagroda dla trenerki Urszuli Ka-

mińskiej – w wysokości 10 000 zł; 
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✓ Wojciech Nowicki - KS „PODLASIE” Białystok - w związku ze zdobyciem Mistrzostwa 

Europy w rzucie młotem, nagroda w wysokości 30 000 zł oraz nagroda w wysokości 

15 000 zł trenerce zawodnika – Malwinie Wojtulewicz; 

✓ Martyna Dąbrowska - UKS 19 Bojary - w związku ze zdobyciem Mistrzostwa Europy 

w sztafecie 4×400m, nagroda w wysokości 10 000 zł oraz nagroda w wysokości 

5 000 zł trenerowi zawodniczki – Robertowi Kędziora. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.3. WYKREOWANIE IMPREZY SPORTOWEJ O PRESTIŻOWYM ZNACZE-

NIU W KRAJU 

Programy i działania zrealizowane  

1. Organizacja największych, prestiżowych wydarzeń sportowych w Mieście w 2018 roku: 

➢ w dniu 22 kwietnia 2018 r. na murawie głównej Stadionu Miejskiego młodzieżowego, 

międzynarodowego turnieju piłkarskiego, skierowanego do młodzieży w wieku 14-16 

lat, organizowanego przez światowej rangi klub piłkarski – FC Bayern Monachium  

pn. Puchar FC Bayern 2018 Polska;  

➢ w dniu 20 maja 2018 r. Mityngu Gwiazd na Rynku Kościuszki, w których udział wzięli 

sportowcy światowego formatu, rywalizujący w trzech widowiskowych dyscyplinach 

lekkoatletycznych;  

➢ w dniach 27-28 października 2018 r. Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn w Fitness. 

2. Ponadto imprezy sportowe cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców Mia-

sta, ale i całego Kraju, cyklicznie organizowane w Białymstoku: 

➢ Białystok Półmaraton (maj) – biegi ulicami Miasta - dwudniowy festiwal biegowy, roz-

poczynający się Biegiem Śniadaniowym, otwartym dla wszystkich chętnych, następnie 

Junior City Run – biegi dla najmłodszych, w tym biegi drużynowe szkół. Następnie 

główna impreza biegowa Białystok Półmaraton przy nim bieg towarzyszący City Run  

na dystansie 5 km; 

➢ Wyścig kolarski Niemen (lipiec) - ulice Miasta - Międzynarodowy wyścig kolarski Junio-

rów Niemen to najwyższej klasy wyścig etapowy rozgrywany w Polsce i na Białorusi.  

W wyścigu bierze udział ok 90 uczestników w tym reprezentacje: Białorusi, Rosji, Polski, 

Ukrainy, Łotwy oraz kluby z Polski i Białorusi. Rokrocznie starty i meta są na zmianę raz 

w Białymstoku raz w Grodnie; 

➢ Plaża Open (lipiec) – najlepsi w kraju siatkarze i siatkarki plażowi rywalizują w ramach 

mistrzostw Polski w pięciu miastach.  Finałowy turniej cyklu organizowany jest w Bia-

łymstoku na Plaży Dojlidy. Plaża Open zapewnia rozgrywki siatkarskie na najwyższym 

poziomie, ogrom emocji i świetnej zabawy dla kibiców oraz najlepszą wakacyjno-spor-

tową atmosferę; 

➢ Białystok Biega (wrzesień) - biegi ulicami Miasta - wydarzenie, w którym uczestniczą 

setki białostoczan. W wydarzeniu bierze udział prawie 2 000 uczestników, w tym  

700 dzieci w wieku 2-12 lat. Na dystansach od 100 m do 1 km startuje rokrocznie  
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ok. 800 najmłodszych zawodników. Główne wydarzenie to impreza Białystok Biega na 

dystansach 5 km i 10 km. Oba dystanse posiadają atest Polskiego Związku Lekkiej Atle-

tyki. Na starcie biegu stawia się elita biegaczy z Polski, Ukrainy, Białorusi. Z zaproszenia 

do udziału w biegach chętnie korzystają medaliści Mistrzostw Polski w biegach na róż-

nych dystansach; 

➢ Polish Open Kaliber (listopad) - międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym  

z udziałem medalistów olimpijskich i europejskiej i światowej czołówki zawodników  

z takich krajów jak: Polska, Rosja, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Litwa, Estonia, Finlandia, 

Armenia, Węgry czy Serbia. Zawody wpisały się już na stałe w kalendarz imprez spor-

towych rozgrywanych w Białymstoku. Ogółem w imprezie startuje ok 190 zawodników; 

➢ Międzynarodowe zawody w short-tracku „EVO CUP” (listopad) - lodowisko miejskie - 

zawody w short-tracku umożliwiają rywalizację najlepszych zawodników w Polsce   

w konfrontacji z zawodnikami z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy; 

➢ Bieg Niepodległości (listopad) - jest to impreza międzynarodowa, która wpisała się na 

stałe w kalendarz masowych imprez sportowych miasta Białegostoku. Skupia ludzi, 

którzy chcą uczcić na sportowo święto Odzyskania Niepodległości.  

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.4. BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ W 

MIEŚCIE, W TYM BAZY SPORTOWEJ SZKÓŁ 

Programy i działania zrealizowane  

1. Działania zrealizowane, dotyczące rozbudowy infrastruktury sportowej przy obiektach 

oświatowych, przedstawione w ramach kierunku B.3.1. 

2. W 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje: 

➢ w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018:  

✓ Nasze miejsce rekreacji w Centrum (boisko 6m x 12 m); 

✓ Bulodromy w Parku Miejskim przy ul. Aleksandra Fredry (boiska do gry w péta-

nque); 

✓ Żyj aktywnie na Pieczurkach - Małe Centrum rekreacji (siłownia pod chmurką, stół 

do ping ponga, plac do gier zespołowych typu koszykówka). 

➢ w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2017:  

✓ Centrum rekreacyjno-sportowe Starosielce przy ul. Szkolnej (siłownia pod 

chmurką); 

✓ Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej; 

✓ Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej (boisko do 

piłki nożnej o nawierzchni gruntowej i boisko do siatkówki plażowej). 

➢ w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2016:  

✓ Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna 

Dolina. 

3. W przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w 2018 r. dzia-

łania w ramach niniejszego kierunku koncentrowały się głównie na: 
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➢ utrzymywaniu dobrego stanu infrastruktury rekreacyjno-sportowej Placówek (m.in. 

modernizacje i remonty sal gimnastycznych, placów zabaw, boisk, siłowni i innych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych); 

➢ zakupie sprzętu sportowego (np. piłek, bramek do piłki nożnej, koszy, drabinek pozio-

mych, mat do ćwiczeń, płotków do skoków itp.). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania rozpoczęte, dotyczące rozbudowy infrastruktury sportowej przy obiektach 

oświatowych, przedstawione w ramach kierunku B.3.1. 

2. Miasto Białystok posiada dokumentacje projektowe na budowę hali widowiskowo-sporto-

wej na Krywlanach. 

3. Kontynuacja działań jednostek oświatowych, opisanych w ramach pkt 3 programów i dzia-

łań zrealizowanych. 

Programy i działania niezrealizowane 

1. Rozbudowa i wzbogacenie ogrodu przedszkolnego PS 52. 

Programy i działania nowo utworzone 

2. Modernizacja placu zabaw PS 39. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.5. PODNOSZENIE POZIOMU KWALIFIKACJI KADRY SPORTOWEJ 

Programy i działania zrealizowane  

1. W ramach realizowanych zadań publicznych kluby sportowe przeznaczają środki pocho-

dzące z budżetu Miasta na wynagrodzenia trenerów, którzy systematycznie podnoszą 

kwalifikacje. 

2. Wykaz realizowanych przez jednostki oświatowe działań, obejmował w 2018 r. szkolenia, 

warsztaty, kursy, konferencje, studia, staże trenerskie doskonalące przedmiotową wiedzę 

kadry pedagogicznej (z zakresu wychowania fizycznego). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych z za-

kresu doskonalenia przedmiotowej wiedzy kadry pedagogicznej (programy i działania zre-

alizowane – pkt 2). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.6. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ 

BAZY SPORTOWEJ SZKÓŁ 

Programy i działania zrealizowane  

1. W 2018 roku znacznie wzrosła liczba organizowanych imprez sportowych skierowanych do 

dzieci i młodzieży. W ramach udzielanych dotacji dla organizacji pozarządowych przygoto-

wano odrębne zadanie pn. Organizacja imprez sportowych, wydarzeń z okazji 100-nej rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  
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2. Ogółem 94 organizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Białegostoku otrzy-

mało wsparcie finansowe.  

3. W dniu 21 maja 2018 roku uchwałą nr L/773/18 Rady Miasta Białystok określono zasady 

oraz tryb korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-re-

kreacyjnych użyteczności publicznej. Zarządzaniem nr 801/2018 Prezydenta Miasta Białe-

gostoku z dnia 3 lipca 2018 r. opracowano Regulamin korzystania oraz wykaz ww. obiek-

tów.  Uruchomiona została strona boiskabialystok.pl, która umożliwia podgląd danego 

obiektu oraz dane do rezerwacji czy najmu. 

4. Działania zrealizowane przez Stadion Miejski przedstawione w ramach kierunków D.1.8., 

D.3.5., D.4.3., D.5.3. 

5. Organizacja wydarzeń, konkursów, imprez, zajęć, turniejów, kół zainteresowań, wycieczek 

i innych wydarzeń sportowych przez jednostki oświatowe (np. „Olimpijka Przedszkolaka”, 

„Przedszkoliada”, „Minispartakiady”, spotkania ze sportowcami z klubu „Jagiellonia” i tre-

nerami szkółki „Socatots, „Turniej Niepodległości”, „Ogólnopolski Program SKS”, Ogólno-

polski Turniej Szermierczy Szkół Sportowych i Integracyjnych „Pierwszy Krok Szermierczy”, 

„Parafiada”, „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”, „Szkolna Licealiada Strzelecka”, 

„Bieg Rotmistrza”, „Turniej Koszykówki Ulicznej Mechaniak Streetball”).  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania rozpoczęte przez Stadion Miejski przedstawione w ramach kierunków D.1.8., 

D.3.5., D.4.3., D.5.3.    

2. Kontynuacja działań jednostek oświatowych w zakresie organizacji wydarzeń sportowych 

(programy i działania zrealizowane – pkt 5). 

Programy i działania niezrealizowane 

1. Działania niezrealizowane w dwóch placówkach oświatowych dotyczyły rozbudowy bazy 

sportowej (placu zabaw i sali do aerobiku). 
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4.5. Metropolia 

Cel strategiczny E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem 

E.1. Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.1.1. INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW BIAŁOSTOC-

KIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 

Programy i działania zrealizowane  

1. Na mocy uchwał Rad Gmin BOF w 2013 r. zostało powołane Stowarzyszenie Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia BOF odbyło się 6 grud-

nia 2013 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenia BOF zostało zarejestro-

wane 13 stycznia 2014 roku. Od 1 czerwca 2014 r. rozpoczęło działalność Biuro Zarządu 

Stowarzyszenia BOF z siedzibą w Białymstoku. Białostocki Obszar Funkcjonalny tworzą: 

stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu 

białostockiego: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, 

Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów. 

2. Opracowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostoc-

kiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 przyczynia się do budowania trwałej 

platformy zarządzania obszarem funkcjonalnym. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.1.3. TWORZENIE METROPOLITALNYCH BAZ DANYCH: O TERENACH IN-

WESTYCYJNYCH, MOŻLIWOŚCIACH KOOPERACJI ITP. 

Programy i działania zrealizowane  

1. Monitoring strategiczny Celu Tematycznego 3 – Wzmacnianie konkurencyjności małych  

i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury – prze-

prowadzone badania pilotażowe dotyczące monitoringu strategicznego rozwoju miejskich 

obszarów funkcjonalnych realizujących ZIT w zakresie celu tematycznego 3 – stworzono 

bazę danych statystycznych dostępnych w statystyce publicznej na poziomie gmin (2016) 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.1.4. WSPÓŁPRACA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW 

W ZAKRESIE PROMOCJI OBSZARU METROPOLITALNEGO, JEGO WALORÓW, FIRM, PRODUK-

TÓW, IMPREZ ITD. 

Programy i działania rozpoczęte wymagające kontynuacji 

1. Realizacja projektów zidentyfikowanych w ramach Strategii ZIT BOF, dofinansowanych  

z instrumentu ZIT, wyłaniała kolejne – bardziej szczegółowe – potrzeby/obszary współ-

pracy na rzecz mieszkańców BOF. W tym celu zawiązane zostały różne tematyczne sieci 

współpracy i powołani różni partnerzy przedsięwzięcia, tj. np.: 
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➢ Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) – sieć współpracy miast różnej wielkości i ich obsza-

rów funkcjonalnych na rzecz podniesienia jakości powietrza (od 2017 r.); 

➢ Synergia do kwadratu – sieć współpracy pomiędzy miejskimi obszarami funkcjonal-

nymi w celu zaimplementowania modelowych rozwiązań w zakresie podniesienia bez-

pieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (2017-2019); 

➢ Centrum Kompetencji BOF – sieć współpracy pomiędzy jst, szkołami branżowymi, pra-

codawcami funkcjonującymi na terenie BOF, uczelniami wyższymi i organizacją poza-

rządową, która stworzyła model systemowego rozwoju kształcenia zawodowego na 

potrzeby rynku pracy BOF (2017-2021); 

➢ Grupa zakupowa energii elektrycznej – sieć współpracy Członków Stowarzyszenia BOF 

na rzecz przygotowania wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej oraz moni-

torowanie zużycia energii przez jednostki należące do grupy zakupowej (od 2016 r.); 

➢ Centrum Energii Odnawialnej – sieć współpracy pomiędzy jst, uczelniami wyższymi, in-

stytucjami publicznymi, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi, krajowymi i za-

granicznymi, działającymi w obszarze odnawialnych źródeł energii i efektywności ener-

getycznej; ciało opiniodawczo-doradcze Stowarzyszenia BOF (zawiązana od lutego 

2019 r., planowana już w 2018 r.); 

➢ Sieć współpracy na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

(SUMP), w skład której wchodzą m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Poli-

tyki Regionalnej, Inicjatywy Jaspers, Ministerstwa Infrastruktury, Komisji Europejskiej, 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF,  

a także wszystkich gmin tworzących BOF, w tym koordynatorzy gminni (zawiązana  

od kwietnia 2019 r., planowana już od 2018 r.); 

➢ Międzynarodowa sieć współpracy na rzecz rozwoju i popularyzacji transportu rowero-

wego (zawiązane od sierpnia 2019 r., planowana od 2018 r.); 

➢ Międzynarodowa sieć współpracy na rzecz utworzenia BOF obszarem zeroemisyjnym 

(zawiązana od stycznia 2019 r., planowana od 2018 r.); 

➢ „Perły BOF” – międzynarodowa sieć współpracy Członków Stowarzyszenia BOF i Brze-

skiego Uniwersytetu Państwowego im. Aleksandra Puszkina na rzecz wspólnej promo-

cji najlepszych produktów turystycznych (zawiązana od 2020 r., planowana od 2018 r.); 

➢ Sieć współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku i Głównym Urzędem Staty-

stycznym w celu przygotowania biuletynów statystycznych BOF, a także opracowania 

założeń do utworzenia modelu monitorowania współpracy jednostek samorządu tery-

torialnego w kontekście wdrażania polityki miejskiej (od 2018 r.); 

➢ Sieć wdrażania ReGeneration w ramach Programu URBACT III – budowanie trwałych 

międzynarodowych partnerstw terytorialnych w obszarach funkcjonalnych, związa-

nych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów i budowaniem trwałych więzi międzypo-

koleniowych (2016-2017). 



216 | S t r o n a  

E.2. Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.2.1. WSPARCIE KSZTAŁTOWANIA UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH, 

SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU I GOSPODARCZEMU OBSZARU METROPOLITAL-

NEGO 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włącze-

nie do trasy ekspresowej S8 – inwestycja w trakcie realizacji. 

2. Działania Stowarzyszenia BOF (przedstawione głównie w celu A.). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.2.2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SIECI INFORMATYCZ-

NYCH (W TYM INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO) ORAZ INTEGRACJA SIECI W GMINACH Z 

SYSTEMEM SIECI MIEJSKIEJ   

Programy i działania zrealizowane  

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – Admi-

nistracja Samorządowa. 

E.3. Wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze metropolitalnym 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.3.3. WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI LO-

KALNEJ 

Programy zrealizowane  

1. Realizacja Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok.120  

2. Realizacja Programu rozwoju aktywności w sferze kultury – oferta kulturalna białostockich 

instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Białegostoku ad-

resowana jest nie tylko do mieszkańców Białegostoku, ale także mieszkańców gmin ościen-

nych, położonych w obszarze metropolitalnym (np. Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal 

Wschód Kultury – Inny Wymiar, Żubroffka). Ponadto, organizacje pozarządowe, mające 

swoje siedziby na terenie obszaru metropolitalnego, otrzymały środki finansowe z budżetu 

Miasta na realizację projektów kulturalnych wzbogacających ofertę kulturalną Białego-

stoku. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania Stowarzyszenia BOF (przedstawione głównie w celu B i D). 

 
120 W ramach Programu w 2018 r. udzielono z budżetu Miasta łącznie 124 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury. 
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E.4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.4.3. Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymalnych stref lokalizacji (te-

renów inwestycyjnych) w skali metropolii białostockiej 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania Stowarzyszenia BOF (przedstawione w celu C). 

E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnie-

niem Białegostoku 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.5.1. PRZEŁAMYWANIE PERYFERYJNOŚCI BIAŁEGOSTOKU POPRZEZ ROZ-

WÓJ POWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Dostosowanie lotniska Krywlany Białystok do pełnienia funkcji komunikacyjnych na utwar-

dzonym pasie startowym w formule lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji 

poprawi dostępność komunikacyjną Białegostoku i regionu Podlasia, a także pozwoli zaist-

nieć na mapach lotniczych Polski, Europy i świata (AIP). 

2. Przedsięwzięcia zaplanowane w Strategii ZIT BOF w ramach Celu 6. Dostępność komunika-

cyjna, Działanie 6.1. Rozwój kluczowych powiązań komunikacyjnych oraz Działanie 6.2. Bu-

dowa pasa startowego na lotnisku Krywlany nie są finansowane w ramach ZIT z Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.5.2. DZIAŁANIA NA RZECZ POSZUKIWANIA STRATEGICZNYCH INWESTO-

RÓW 

Programy i działania zrealizowane 

1. Działania BOI – szczegółowy opis działań BOI znajduje się w rozdziale C.3.4. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.5.3. ROZWÓJ POWIĄZAŃ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH Z ME-

TROPOLIAMI KRAJU I EUROPY 

Programy i działania zrealizowane 

1. W dniach 3-4 października 2018 r. w Białymstoku odbył się V Wschodni Kongres Gospo-

darczy pod hasłem: „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”. Organizatorem wydarzenia 

była Grupa PTWP S.A., współorganizatorem - Województwo Podlaskie, zaś parterem głów-

nym - Miasto Białystok. W ramach działań promocyjnych Miasto Białystok zakupiło pakiet 

świadczeń – usług promujących Miasto podczas jedynego tego typu wydarzenia w Polsce 

Wschodniej. Kongres z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników sesji i paneli 

dyskusyjnych, świadcząc o potrzebie merytorycznej debaty o gospodarce. V Wschodni 
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Kongres Gospodarczy w Białymstoku zgromadził rekordową liczbę ponad 1 500 uczestni-

ków. W trakcie wydarzenia odbyło się blisko 30 debat i sesji dyskusyjnych z udziałem lide-

rów życia gospodarczego oraz przedsiębiorców z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych 

krajów Europy. Konferencji towarzyszyły konkursy: Top Start-up Polski Wschodniej, Top 

Inwestycje Polski Wschodniej 2018 oraz Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2018. Bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszyło się jedno z wydarzeń towarzyszących – spotkanie w ra-

mach projektu EEC – Liderzy Przyszłości w Białymstoku, skierowane do uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych, którego celem jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębior-

czości wśród młodzieży poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu. 
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5. Wnioski z panelu ekspertów121 

5.1. Ocena priorytetów  

W tej części zaprezentowano wyniki ocen Ekspertów dotyczące zapisów poszczególnych prio-

rytetów (Tabela 39). Spośród wszystkich 26 priorytetów Eksperci nie wprowadzaliby żadnych 

zmian w przypadku 9 priorytetów.  

W przypadku kolejnych 9 priorytetów proponowane zmiany są wyrażane przez wszystkich Eks-

pertów i dotyczą one głównie: 

• Priorytetu A.1.; 

• Priorytetu A.2.; 

• Priorytetu A.3.; 

• Priorytetu B.2.; 

• Priorytetu B.3.; 

• Priorytetu C.2.; 

• Priorytetu C.3.; 

• Priorytetu C.4.; 

• Priorytetu E.5. 

 

W części priorytetów zdania Ekspertów są podzielone. Szczególnie duża rozbieżność zdań do-

tyczy: 

• Priorytetu A.4.; 

• Priorytetu B.1.; 

• Priorytetu B.2.; 

• Priorytetu B.6.; 

• Priorytetu B.7.; 

• Priorytetu C.1.; 

• Priorytetu D.1.; 

• Priorytetu D.3.; 

• Priorytetu D.6.; 

• Priorytetu D.4.; 

• Priorytetu E.1., 

do których dokładniejszy opis znajduje się w komentarzach w tabeli poniżej (Tabela 39).  

 

 

 

 
121 W panelu ekspertów wzięło udział pięć osób: dr Anna Dąbrowska, dr hab. Dorota Mantey, dr Julita Łukomska, prof. Janusz Zaleski oraz 
prof. Tadeusz Kudłacz. 
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Tabela 39. Priorytety Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus – opinie Ekspertów 

Lp. Priorytet i propozycje zmian Ocena Komentarze/zdania odmienne 

1.   Priorytet A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej 
struktury funkcjonalno – przestrzennej z uwzględnie-
niem wartości kulturowych i przyrodniczych. Zapis 
można ograniczyć do określenia „racjonalnej”. Racjo-
nalna w założeniu jest prawidłowa. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

2.   Priorytet A.2. Tworzenie efektywnego systemu ko-
munikacyjnego miasta z dużym udziałem transportu 
zbiorowego oraz ruchu rowerowego. Zapis system 
komunikacyjny należy zamienić na system transpor-
towy. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

3.   Priorytet A.3. Zapewnienie dostępności nowocze-
snych, efektywnych i niezawodnych systemów infra-
struktury technicznej. Potrzeba przeformułowania 
priorytetu „(…) nowoczesnych, efektywnych i nieza-
wodnych” – nie wiadomo, co wskazane określenia 
oznaczają w użytym kontekście (niejasność podkre-
ślają przyjęte wskaźniki monitorowania). 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

4.   Warto zastanowić się nad modyfikacją priorytetu A.3. 
Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektyw-
nych i niezawodnych systemów infrastruktury tech-
nicznej i ewentualnym połączeniem go z priorytetem 
A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy 
wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miej-
skiej. 

Dwa głosy za Zdanie odmienne: nie należy łączyć, ponieważ priory-
tety dotyczą zróżnicowanych dziedzin (szara i zielono-
błękitna infrastruktura), mających zupełnie odmienne 

regulacje prawne 

5.   Priorytet B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i ak-
tywności lokalnej należałoby ograniczyć jedynie do 
wspierania aktywności lokalnej. Priorytet w jego aktu-
alnym brzmieniu odnosi się de facto do dwóch celów. 

Trzy głosy za Zdanie odmienne: należy stworzyć odpowiednie wskaź-
niki, które pozwolą na wspieranie rozwoju tożsamości 
lokalnej. Jest to istotny czynnik dla miasta i wycofanie 

byłoby niezasadne 

6.   Priorytet B.2. Rozwój osobowy i zawodowy miesz-
kańców. Wątpliwości budzi „rozwój osobowy jako 
działanie o strategicznym znaczeniu. Projektowanie 
zewnętrznej ingerencji może nasuwać obawy o forso-
wanie „jedynie słusznych” – zdaniem władzy – warto-
ści. 

Trzy głosy za Komentarz: przeformułowanie lub wycofanie byłoby 
właściwym posunięciem - priorytet sugeruje przysposa-

bianie wartości uznawanych przez władzę miasta za 
słuszne. Dwóch Ekspertów wyszło z propozycją połą-

czenia go z Priorytetem B.3.  

Zdanie odmienne: jedna Ekspertka wytłumaczyła, że 
rozwój osobowy nie oznacza tylko posiadania zasad i 

wartości, ale także zainteresowań, pasji 

7.   Warto rozważyć też połączenie priorytetów B.2. Roz-
wój osobowy i zawodowy mieszkańców i B.3. Wzrost 
jakości i innowacyjności kształcenia, które wiążą się z 
podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego. W efekcie 
pożądana byłaby redukcja liczby wskaźników monito-
ringu. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

8.   Priorytet B.2. Rozwój osobowy i zawodowy miesz-
kańców 

Priorytet B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształ-
cenia. Rekomenduje się modyfikację priorytetu w kie-
runku silniejszego zaakcentowania konieczności 
zmiany w systemie przygotowania i doskonalenia za-
wodowego, umożliwiającej przygotowanie pracow-
nika do pełnienia nowej roli zawodowej w „Gospo-
darce 4.0”. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

9.   Priorytet B.6. Wspomaganie postaw prozdrowot-
nych i zdrowego trybu życia mieszkańców wymaga 
modyfikacji w kierunku poprawy skuteczności pozy-
skiwania środków zewnętrznych na rozwój ochrony 
zdrowia i budowę nowych placówek medycznych. 

Dwa głosy za Zdanie odmienne: pozyskanie środków na ochronę 
zdrowia to nie jest cel sam w sobie, a raczej środek do 
realizacji celu. Dodatkowo połączenie postaw prozdro-
wotnych z budowaniem placówek medycznych nie jest 
powiązane silną relacją. W tym zapisie powinno skupić 
się na profilaktyce. Podobnego zapisu zdecydowanie 
brakowało w poprzednim dokumencie strategicznym 

10.   Warte rozważenia jest połączenie w jeden prioryte-
tów B.7 Poprawa skuteczności działań w zakresie po-
mocy społecznej i integracji oraz B.1. Wspieranie 
rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej. Różnego 
rodzaju programy rewitalizacyjne mogłyby być tu ele-
mentem spajającym te dwa priorytety. 

Dwa głosy za Zdanie odmienne: nie są to zbliżone do siebie dziedziny 
na tyle, aby móc je połączyć 
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Lp. Priorytet i propozycje zmian Ocena Komentarze/zdania odmienne 

11.   Priorytet C.1. Wzmocnienie ponadlokalnej konku-
rencyjności firm sektora MSP. Tak sformułowany 
priorytet sugeruje interwencję bezpośrednią w sektor 
MŚP, a nie jest to przecież możliwe. Powinno być: 
Tworzenie/poprawa warunków do…; wspieranie… 
Analogicznie zmiana taka powinna zostać wprowa-
dzona przy priorytecie C.2. Rozwój innowacyjnej go-
spodarki. 

Cztery głosy za Zdanie odmienne: jedna Ekspertka nie jest zwolen-
niczką zaproponowanych zmian i uważa, że bardziej 

skonkretyzowane i celowe sformułowania będą prze-
mawiać na korzyść osiągnięcia wyznaczonego efektu 

12.   Priorytet C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki. Na-
leżałoby więcej uwagi poświęcić silniejszemu wyko-
rzystaniu potencjału akademickiego (wyższych 
uczelni) oraz ośrodków innowacji (w szczególności 
Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego) na 
potrzeby rozwoju innowacyjnej gospodarki. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

Komentarz: Jeden z ekspertów uważa, że ten zapis jest 
znacznie ogólniejszy od nadrzędnego celu strategicz-

nego 

13.   Priorytet C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze 
wschodnimi sąsiadami Polski i UE. Warto byłoby się 
zastanowić w kontekście priorytetów, czy nie podjąć 
wysiłków na rzecz zwiększania atrakcyjności edukacyj-
nej oferty białostockich uczelni wyższych – poprzez 
zintensyfikowanie wysiłków na rzecz przyciągnięcia 
studentów z regionu (a następnie podjęcie działań w 
kierunku „zatrzymania” ich w regionie) oraz otwarcie 
się na studentów z zagranicy (w szczególności z Ukra-
iny oraz Białorusi). 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

14.   Warto rozważyć połączenie priorytetów C.3. i E.4. 
wraz z modyfikacją, aby zarówno tworzenie wysokiej 
atrakcyjności inwestycyjnej, jak i pozyskiwanie inwe-
storów zewnętrznych było działaniem zintegrowa-
nym dla całego obszaru metropolitalnego (miasto 
plus otoczenie). Podobnie można w kolejnej edycji 
Strategii zintegrować priorytety A.1. i E.1. dotyczące 
zintegrowanego planowania przestrzennego. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

15.   Priorytet D.1. Wspieranie środowisk twórczych w 
Mieście i rozwój infrastruktury. Niejasny zapis priory-
tetu (powiązanie między wsparciem środowisk twór-
czych a infrastrukturą). 

Cztery głosy za Zdanie odmienne: zapis jest wystarczająco dokładny, a 
co więcej w samej strategii wymieniane są sposoby w 

jaki środowiska twórcze miałyby się rozwijać oraz czego 
potrzebują 

16.   Priorytet D.3. Tworzenie regionalnego centrum tury-
stycznego. Treść priorytetu powinna być bardziej ko-
munikatywna (Czym jest regionalne centrum tury-
styczne?) Podobna uwaga odnosi się do D.6. Tworze-
nie sportowego centrum o znaczeniu ponadregional-
nym. 

Trzy głosy za Komentarz: Nowa propozycja sformułowania prioryte-
tów to: “Wykreowanie Białegostoku jako regionalnego 
centrum turystycznego” oraz “Wielokierunkowy rozwój 
oferty i infrastruktury sportowej Białegostoku”. Zdanie 

odmienne: tworzenie sportowego centrum nie musi 
istnieć jako osobny priorytet 

17.   Warto rozważyć połączenie priorytetów D.3. Tworze-
nie regionalnego centrum turystycznego i D.4. 
Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i 
działalności kulturalnej w sformułowanie bliższe D.4. 

Cztery głosy za Zdanie odmienne: takie rozwiązanie jest możliwe, ale 
tylko po odpowiednim przeredagowaniu. Aktywność w 
dziedzinie turystyki powinna głównie stanąć po stronie 
władz miasta, a nie przedsiębiorców. Dwie propozycje: 
“Zintegrowana oferta oraz infrastruktura turystyczna i 
kulturalna” oraz “Wykreowanie Białegostoku jako re-

gionalnego centrum turystycznego i kulturalnego” 

18.   Priorytet E.1. Integracja planistyczna obszaru metro-
politalnego. Budzi wątpliwości czy stanowi to cel 
ostateczny. 

Trzy głosy za Zdanie odmienne: współpraca między samorządami 
jest niezwykle rozwojowa, a planowanie musi być prze-
jawem współpracy wewnątrz obszaru - zmiana zapisu 
na “Rozwój współpracy samorządów przy planowaniu 

przestrzeni obszaru metropolitarnego”.  Doprecyzowa-
nie określenia “obszar metropolitarny” - jest on użyty 
w różnych kontekstach w Strategii (obszar metropoli-

tarny, a obszar metropolii) 

19.   Priorytet E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań ob-
szaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnie-
niem Białegostoku. Należy albo zrezygnować z: ze 
szczególnym uwzględnieniem Białegostoku; albo 
ograniczyć do Białegostoku. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

20.   Cel strategiczny C. Rozwój gospodarczy – jest zdecy-
dowanie zbyt ogólnie sformułowany – powinien zo-
stać sformułowany bardziej konkretnie w kontekście 
konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospo-
darki. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 



222 | S t r o n a  

Lp. Priorytet i propozycje zmian Ocena Komentarze/zdania odmienne 

21.   W nowej Strategii „ciężar” powinien być przesunięty z 
kwestii dotyczących samej infrastruktury technicznej i 
społecznej w kierunku podnoszenia jakości usług dla 
mieszkańców oraz przedsiębiorców i turystów. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

22.   Brakuje priorytetu związanego z poprawą jakości rzą-
dzenia w mieście. Strategia 2011-2020 całkowicie w 
priorytetach pomija kwestię sprawności administracji 
na styku z mieszkańcami i efektywności jej działania. 

Przyjęte jedno-
myślnie 

brak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z panelu Ekspertów. 
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5.2. Ocena wskaźników  

Eksperci wskazali kilka przykładowych wskaźników, które ich zdaniem były niewłaściwe do mo-

nitorowania postępów Strategii. Spośród 256 wskaźników wybrano 42 zbędne. Zostały one 

pogrupowane względem cech szczególnych (Tabela 40), aby skorzystać z podobnego sche-

matu przy doborze wskaźników do przyszłej Strategii.  Panel ekspercki zgodnie uznał, że tak 

ogromna liczba kryteriów jest niepotrzebna w stosunku do liczby celów i priorytetów.  

 
Tabela 40. Wskaźniki monitorujące realizację Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku – opinie Ekspertów 

Cecha wskaźnika Przykłady wskaźników Argumentacja 
Wskazane 

przez: 

Wyrażone w warto-
ściach bezwzględnych 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali wyższy 
stopień awansu zawodowego 

Liczba nauczycieli uczestniczących w for-
mach kursowych 

Liczba kadry nauczycielskiej i administra-
cyjno-obsługowej w etatach przeliczenio-

wych 

Spadki wartości tych wskaźników nie muszą 
być skorelowane z gorszą jakością nauczania. 
Mogą one być spowodowane mniejszą ilością 

nauczycieli. Z kolei ta jest związana z liczbą 
uczniów (sytuacja demograficzna miasta) 

2 Ekspertów 

„Zero-jedynkowe” 
Funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Tury-

stycznej 
 Liczba centrów aktywności lokalnej 

Zbyt mały ładunek treści. Brakuje odniesienia 
do skali i efektów działań 

2 Ekspertów 

Dotyczące infrastruk-
tury technicznej 

Gęstość sieci (wodociągowej, kanalizacyj-
nej, gazowej – km/100km2) 

Gęstość zależy od struktury sieci osadniczej, 
więc nie można jednoznaczne ocenić wskaź-

nika. Infrastrukturę techniczną znacznie lepiej 
określi udział osób korzystających z tych sieci 

 1 Eksperta 

Dotyczące sfery B+R 

Nakłady na działalność B+R 
 Pracujący w działalności B+R wyrażone w 

wartościach bezwzględnych 
 

Nie opisują najważniejszych problemów, z któ-
rymi boryka się białostocka innowacyjność go-
spodarki i komercjalizacja badań. Lepszym by-
łoby monitorowanie struktury zatrudniania i 
nakładów pieniężnych na B+R. Dodatkowo są 

one głównie odnoszone do województwa, więc 
mogą być mniej zasadne w stosunku do miasta 

 1 Eksperta 

Dane statystyczne po-
dawane na poziomie 
całego województwa 

Nakłady na działalność innowacyjną w 
przemyśle 

Dane podawane przez GUS dla całego woje-
wództwa nie mogą być w pełni utożsamiane 

tylko z Białymstokiem 

 1 Eksperta 

O zbyt rzadkim pomia-
rze 

Ocena jakości przestrzeni publicznej przez 
mieszkańców  

Odsetek badanych mieszkańców zadowo-
lonych z poziomu jakości usług transportu 

zbiorowego 
Ocena poziomu rozwiązań dróg rowero-

wych 

Monitoring jest bardzo rzadki, więc należy albo 
go zintensyfikować, albo usunąć wskaźniki. Nie 

jest to rzetelna, powielająca się informacja 

 1 Eksperta 

Przyjmujące wartość 
bliską 100% 

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ze 
sterowaniem adaptacyjnym i koordynacją  

Korzystający z sieci kanalizacyjnej 
Korzystający z sieci gazowej 

Współczynnik skolaryzacji brutto w szko-
łach podstawowych 

Współczynnik skolaryzacji brutto w gmi-
nach 

Liczba dzieci i młodzieży objętych syste-
mem edukacji w stosunku do ogólnej liczy 

dzieci i młodzieży 

Są to zazwyczaj wartości stałe nieulegające 
zmianom na przestrzeni dekady. Ich wysokość 

oznacza brak konieczności wprowadzania 
zmian w tym zakresie 

Ostatni przykład – są pewne zjawiska objęte 
wymogiem ustawowym, więc nie mogą mieć 

wartości mniejszej niż maksymalna 

4 Ekspertów 

Nieposiadające żadnej 
wartości względem 

programu strategicz-
nego 

Liczba małżeństw  
Liczba rozwodów 

Liczba katastrof i sytuacji kryzysowych 
Liczba kobiet na 100 mężczyzn 

Nadwyżka operacyjna 

Katastrofy i sytuacje kryzysowe nie są w pełni 
zależne od władz miasta, trudno je przewidzieć 

4 Ekspertów 

Wyrażane w ce-
nach/wartościach 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 
Wydatki na rewitalizację i ochronę zabyt-

ków 

Z powodu inflacji, ceny nie będą mogły być źró-
dłem wiarygodnej informacji 

1 Eksperta  

Niedokumentujące 
konkretnych osiągnięć 

Miasta 

Stosunek wartości gruntów zbywanych do 
nabywanych przez Miasto  

Trzeci przykład – mało obrazowy wskaźnik, 
gdyż obejmuje on zasób wszystkich mieszkań 

na terenie miasta 

2 Ekspertów 



224 | S t r o n a  

Cecha wskaźnika Przykłady wskaźników Argumentacja 
Wskazane 

przez: 

Odsetek transakcji zbycia gruntów komu-
nalnych objętych aktualnym MPZP 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 
mieszkania 

Niezrozumiałe 
Liczba mieszkańców placówek przypada-
jąca na jedno miejsce placówki stacjonar-

nej pomocy społecznej 

Sens zdania jest trudny do zrozumienia z po-
wodu powtarzającego się słowa „placówka”  

2 Ekspertów 

O niejednoznacznym 
wydźwięku 

Liczba uczniów objętych programem socjo-
terapii 

 Liczba uczniów objętych programami po-
mocy socjalnej 

Te wskaźniki mogą być zarówno pozytywne, jak 
i negatywne. Pomimo, że wskaźniki się zmniej-
szają to zmiany mogą zachodzić ze względu na 
mniejsze środki finansowe bądź lepsze zdrowie 

psychiczne i sytuacje finansową uczniów 

2 Ekspertów 

Nieadekwatne do 
obecnego systemu 

Średni wynik osiągnięty przez białostockie 
szkoły ze sprawdzianu dla uczniów klas 

szóstych w porównaniu do średniej krajo-
wej  

Średni wynik osiągnięty przez białostockie 
szkoły z egzaminów gimnazjalnych w po-

równaniu do średniej krajowej 
Liczba uczniów gimnazjów oraz szkół po-
nadgimnazjalnych objętych doradztwem i 
preorientacją zawodową w stosunku do 

ogółu uczniów 

Reforma oświaty i likwidacja gimnazjów wyma-
gają zmiany wskaźników lub ich likwidację 

2 Ekspertów 

Nieaktualne 

Liczba rodziców deklarujących uczestnic-
two ich dzieci w zajęciach z wychowania 
do życia w rodzinie w stosunku do ogółu 

rodziców  
Liczba osób objętych programami proro-

dzinnymi 

Brak danych od 2012 i 2013 roku 1 Eksperta  

Skorelowane ze sobą 

Wydatki i dochody gmin i miast na pra-
wach powiatu + Wskaźnik zadłużenia i 

kwota długu 

Jeden wskaźnik ma wpływ na drugi, więc nie 
trzeba brać pod uwagę obu. Dodatkowo w 

Strategii jest obserwowany dług jako rezultat 
polityki finansowej władz Miasta 

1 Eksperta  

Nieulegające zmianom 
od lat 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 
mieszkania  

Liczba porad ogółem udzielonych w pla-
cówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

Liczba mieszkańców placówek przypada-
jąca na jedno miejsce placówki stacjonar-

nej pomocy społecznej 
Liczba centrów aktywności lokalnej 
Liczba funkcjonujących rad osiedli 

Liczba mieszkańców placówek przypada-
jąca na jedno miejsce placówki stacjonar-

nej pomocy społecznej 

Nie będą one bezpośrednio rzutować na działa-
nie i wdrażanie Strategii 

2 Ekspertów 

Powtarzające się 
Liczba pasażerów przewiezionych przez 

zbiorowy transport miejski  
W celu A i w celu A.2. 2 Ekspertów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z panelu Ekspertów. 
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6. Białystok na tle pozostałych miast wojewódzkich w Polsce 

Porównanie Białegostoku z innymi polskimi miastami będącymi stolicami województw doko-

nane zostało w oparciu o wskaźniki ogólne wykorzystywane w Strategii (Tabela 3). Przedsta-

wiono stan w miastach wojewódzkich na rok 2018 oraz odniesiono go do okresu 2008-2018. 

Nie wszystkie wskaźniki wykorzystane do porównań pokrywają się z tymi używanymi w moni-

toringu Strategii. Część z tych, które na potrzeby monitoringu realizacji dokumentu pozyski-

wane są jako dane własne UM, w zestawieniu zastąpione zostały wskaźnikami ze statystyki 

publicznej (np. środki unijne przypadające na mieszkańca), co dało możliwość odniesienia  

do innych miast. Także dla ułatwienia porównania z innymi miastami, część wskaźników wy-

rażanych w wartościach bezwzględnych zmieniona została na wartości względne. Wnioski 

przedstawione zostały w podziale na trzy bloki tematyczne. 

6.1. Demografia i rynek pracy 

Porównując Białystok z innymi miastami wojewódzkimi w kontekście wskaźników statystycz-

nych z zakresu demografii i rynku pracy, można wysnuć następujące wnioski: 

• Białystok cechuje się wysoką gęstością zaludnienia (Wykres 32), ustępując pod tym wzglę-

dem tylko stolicy. Sytuacja ta nie uległa zmianom podczas ostatnich 10 lat. Znaczący spa-

dek gęstości zaludnienia nastąpił w Rzeszowie, Opolu i Zielonej Górze, ale tłumaczyć  

go należy przyłączeniem do miast gmin ościennych, co przełożyło się na wzrost po-

wierzchni samorządów, nieproporcjonalny do wzrostu liczby mieszkańców (obszary przy-

łączone charakteryzowały się niższą wartością wskaźnika); 

Wykres 32. Gęstość zaludnienia w miastach wojewódzkich 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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• Stolica Podlasia należy do grupy miast wojewódzkich charakteryzujących się dodatnią 

wartością przyrostu naturalnego (Wykres 33) (zarówno średniego w latach 2008-2018, jak 

i w samym roku 2018). W roku 2018 znajdowała się w czołówce stolic regionalnych pod 

tym względem, razem z dwoma innymi miastami z makroregionu Polski Wschodniej (Rze-

szowem i Olsztynem). Pozytywny jest też fakt, że przyrost naturalny w roku 2018 był wyż-

szy od średniej dla całego analizowanego okresu. Może to wskazywać na pozytywną dy-

namikę zjawiska; 

Wykres 33. Przyrost naturalny w miastach wojewódzkich 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

• Miasto pozytywnie wypada także pod względem odsetka ludności w wieku poprodukcyj-

nym (Wykres 34), tu także zajmuje miejsce w pierwszej trójce (z najmniejszym udziałem 

tej grupy ludności) wraz z Rzeszowem i Olsztynem. W tym przypadku jednak dynamika ma 

charakter negatywny (odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w roku 2018 był wyższy, 

niż średnia dla lat 2008-2018). Jest obok Rzeszowa jednym z dwóch miast Polski Wschod-

niej o negatywnej dynamice tego zjawiska; 

• Białystok pod względem współczynnika feminizacji (Wykres 35) (liczby kobiet przypadają-

cej na 100 mężczyzn) znajduje się w połowie stawki, wśród polskich miast wojewódzkich 

(9 miejsce), jednak w przypadku tego wskaźnika stolice województw nie są tak znacząco 

zróżnicowane. Miasto wpisuje się też w widoczny w większości jednostek trend spadku 

wartości wskaźnika.  
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Wykres 34. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w miastach wojewódzkich [%] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Wykres 35. Współczynnik feminizacji w miastach wojewódzkich [liczba kobiet na 100 mężczyzn] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

• Liczba małżeństw przypadająca na 1000 mieszkańców (Wykres 36) jest w Białymstoku pra-

wie o 1 mniejsza niż w miastach charakteryzujących się największą wartością tego wskaź-

nika. Negatywnym zjawiskiem jest fakt, że liczba małżeństw w roku 2018 była niższa, niż 

średnia dla lat 2008-2018. Zjawisko to można tłumaczyć starzeniem się społeczeństwa 

i migracjami, które w dużym stopniu dotyczą ludzi młodych; 

• Pod względem liczby rozwodów (Wykres 37) w mieście jest ona niższa niż średnia w latach 

2008-2018, co jest trendem widocznym w prawie wszystkich miastach wojewódzkich. 

Liczba rozwodów w roku 2018 nie jest mocno zróżnicowana w miastach wojewódzkich; 
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Wykres 36. Liczba małżeństw w miastach wojewódzkich [małżeństwa na 1000 mieszkańców] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wykres 37. Liczba rozwodów w miastach wojewódzkich [rozwody na 1000 mieszkańców] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

• Miasto znajduje się w czołówce stolic wojewódzkich pod względem współczynnika dziet-

ności (Wykres 38). Jest on też znacząco wyższy w stosunku do średniej dla lat 2008-2018, 

co jest trendem ogólnopolskim i może być tłumaczone m.in. centralnymi programami pro-

rodzinnymi; 

• Białystok cechuje się ujemnym saldem migracji (Wykres 39), zarówno w roku 2018,  

jak i średnio w latach 2008-2018. Jest to charakterystyczne dla wszystkich miast Polski 
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miast wojewódzkich i drugą pod tym względem średnią w analizowanych latach. Nega-

tywnie wypada też Białystok pod względem dynamiki zjawiska, ponieważ w roku 2018 

miało ono wartość niższą od średniej z lat poprzednich (o 0,5 p.p.); 

Wykres 38. Współczynnik dzietności w miastach wojewódzkich 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników demograficznych GUS. 

Wykres 39. Saldo migracji w miastach wojewódzkich [saldo migracji na 1000 osób] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

• Spośród wskaźników odnoszących się do zagadnień demograficznych i rynku pracy najgo-

rzej wypada miasto pod względem stopy bezrobocia (Wykres 40), gdzie jest ona najwyższa 

spośród wszystkich miast wojewódzkich. Pozytywnym jest jednak fakt, że nastąpił jeden 

z największych spośród stolic województw spadek wartości wskaźnika (o ponad 4 pkt pro-

centowe). 
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Wykres 40. Stopa bezrobocia w miastach wojewódzkich [%] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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6.2. Finanse publiczne 

Z porównania stolic województw pod względem wskaźników związanych z problematyką go-

spodarczą, można wyciągnąć następujące wnioski: 

• Białystok cechuje się największymi średnimi dochodami budżetowymi (Wykres 41) spo-

śród wszystkich miast wojewódzkich w latach 2014-2018. W roku 2018 były one znacząco 

niższe w stosunku do średniej, jednak miasto wraz z Rzeszowem (dochody na zbliżonym 

poziomie) miało najwyższe dochody na mieszkańca spośród miast Polski Wschodniej; 

Wykres 41. Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatów ogółem [tys. zł na mieszkańca]* 

*Dane dla lat 2014-2018 ze względu na dostępność danych w BDL. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

• Miasto pozytywnie wypada pod względem wysokości wydatków budżetowych przypa-

dających na jednego mieszkańca (Wykres 42), zajmując pod tym względem 5. miejsce 

wśród stolic województw w roku 2018 i drugie pod względem średniej dla lat 2008-2018. 

Negatywnie jednak można postrzegać zjawisko, że wydatki w roku 2018 były znacznie 

niższe, niż średnia dla analizowanego okresu; 

• Miasto plasuje się na 9. miejscu pod względem wielkości nadwyżki operacyjnej na miesz-

kańca (Wykres 43) wśród stolic województw, będąc jednocześnie najlepiej pod tym 

względem wypadającym miastem Polski Wschodniej. Pozytywny jest też fakt, że nad-

wyżka operacyjna była wyższa w roku 2018, niż w 2008; 
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Wykres 42. Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów ogółem [tys. zł na mieszkańca] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wykres 43. Nadwyżka operacyjna w miastach wojewódzkich [zł na mieszkańca] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF. 

• W odniesieniu do środków miast wojewódzkich z UE na finansowanie programów i pro-

jektów, przypadających na 1 mieszkańca (Wykres 44), Białystok umiejscowiony jest w 

środkowej części stawki, ze środkami ponad dwukrotnie niższymi niż prowadzące w ze-

stawieniu Opole i Rzeszów. Co ważne jednak, środki te w roku 2018 były wyższe od śred-

niej dla lat 2008-2018; 
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• Wskaźnik zadłużenia w 2018 r. znacząco wzrósł w odniesieniu do roku 2008 (Wykres 45), 

ale jest na bezpiecznym poziomie i w latach 2008-2018 ponad 3-krotnie wzrosły nakłady 

inwestycyjne w budżecie Miasta. Zadłużenie Białegostoku jest prawie dwukrotnie wyższe, 

od cechującego się najmniejszym poziomem zadłużenia Gorzowa Wielkopolskiego i o pra-

wie 50% niższe od znajdującego się na ostatnim miejscu pod tym względem Torunia.  

Wykres 44. Środki miast wojewódzkich z UE na finansowanie projektów i programów na 1 mieszkańca [zł na mieszkańca] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wykres 45. Wskaźnik zadłużenia w miastach wojewódzkich [%] 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF. 
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6.3. Ochrona i stan środowiska 

W kontekście wskaźników monitoringu powiązanych z kwestiami ochrony i stanu środowiska 

naturalnego można stwierdzić następujące fakty: 

• Białystok bardzo pozytywnie wypada pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych (Wy-

kres 46). Jest on miastem z jednym z najniższych poziomów tego wskaźnika. Jednocześnie 

miał w tym przypadku jeden z największych spadków poziomu emisji tego typu zanie-

czyszczeń (o prawie 80%) w stosunku do roku 2008; 

Wykres 46. Emisja zanieczyszczeń pyłowych w miastach wojewódzkich [tony na km²] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

• Nieco słabiej wypada miasto pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych (11. miejsce 

w roku 2018). Pozytywnie można spojrzeć na fakt, że jest jednym z niewielu miast woje-

wódzkich, w którym nastąpił spadek emisji (Wykres 47); 

• Podobna sytuacja miejsce ma w przypadku ilości odpadów wytworzonych w miastach wo-

jewódzkich (Wykres 48). Tu także Białystok plasuje się mniej więcej w połowie zestawienia 

i wykazuje pozytywną dynamikę zjawiska – ilość odpadów wytworzonych w mieście spa-

dła w stosunku do roku 2008 o prawie 1/3; 

• Białystok wypada słabo pod względem ilości ścieków wymagających oczyszczenia odpro-

wadzonych do wód lub ziemi (Wykres 49), będąc pod tym względem w roku 2018 czwar-

tym miastem wojewódzkim w Polsce. Ilość ścieków jest jednak niższa od średniej dla lat 

2008-2018. 
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Wykres 47. Emisja zanieczyszczeń gazowych w miastach wojewódzkich [tys. ton na km²] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wykres 48. Odpady wytworzone w miastach wojewódzkich [tys. t na km2] 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Wykres 49. Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w miastach wojewódzkich [dam3 na 
km2] 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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7. Wnioski 

Kolejny Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus 

pozwala sformułować wnioski dotyczące realizacji poszczególnych celów, a także odnoszące 

się do prac nad dokumentem i konkretnych wskaźników. 

7.1. Wnioski dotyczące realizacji celów strategicznych 

Cel strategiczny A. Przestrzeń miasta – zharmonizowane przyjazne środowisko do życia i roz-

woju 

Zestawienie danych statystycznych dotyczących postępu realizacji celu strategicznego A oraz 

informacji o podjętych w jego ramach działaniach pozwalają sformułować następujące wnio-

ski: 

Wniosek 1. Poziom realizacji celu strategicznego A można jednoznacznie określić jako wy-

soki. Świadczy o tym bardzo wysoki poziom realizacji wskaźników przypisanych 

do Priorytetów A.2., A.3. i A.4., a także pozytywne tendencje w zakresie większo-

ści wskaźników ogólnych. Odnośnie do tych ostatnich należy podkreślić, iż 5 

wskaźników na 15 wykazało wprawdzie tendencję negatywną jednak zmiany te 

były minimalne (korzystający z sieci gazowej; korzystający z wodociągów; korzy-

stający z kanalizacji) lub niewielkie (liczba pasażerów przewiezionych przez zbio-

rowy transport miejski). Warto przy tym zauważyć, że niektóre z tych zmian mo-

gły mieć związek ze wzrostem dochodów mieszkańców, skutkującym na przykład 

szerszym korzystaniem z transportu prywatnego. Jednocześnie we wskaźnikach 

ogólnych odnotowano zdecydowany postęp w zakresie ważnych aspektów jak: 

pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi czy rozbudowa sieci rozdziel-

czych (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej). 

Wniosek 2. Wskaźniki realizacji Priorytetu A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struk-

tury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przy-

rodniczych wskazują na stosunkowo niską skuteczność działań w tym zakresie, 

bowiem aż 4 na 5 wskaźników wykazało tendencję niekorzystną. Trzeba przy tym 

uwzględnić, iż na dwa spośród nich (dotyczące subiektywnej oceny mieszkań-

ców) mógł mieć wpływ rosnący poziom oczekiwań, a nie obiektywne pogorszenie 

się jakości przestrzeni publicznej. Natomiast na spadek wielkości użytkowej 

mieszkań wpłynęły zapewne ogólne tendencje społeczne i ekonomiczne w Pol-

sce.  

Wniosek 3. Bardzo wysoki okazał się poziom realizacji Priorytetu A.2. Tworzenie efektyw-

nego systemu komunikacyjnego Miasta z dużym udziałem transportu zbioro-

wego i ruchu rowerowego. Na 13 wskaźników 2 wykazały tendencję niezgodną z 

założeniami. Co ciekawe jednym ze wskaźników była ocena poziomu rozwiązań 

dróg rowerowych. Obniżenie wskaźnika wystąpiło w sytuacji, gdy poziom innego 
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przyjętego wskaźnika: długość dróg rowerowych wzrósł z 34,4 km w 2008 roku 

do 128,4 km w roku 2018. Jednoznacznie świadczy to o gwałtownie rosnących 

oczekiwaniach mieszkańców wyprzedzających niezwykle wysokie tempo obiek-

tywnego postępu w tym obszarze. W przypadku pozostałych wskaźników odno-

towano także wiele wysoce pozytywnych zmian, co łącznie można ocenić jako 

skuteczny sposób realizacji celu strategicznego związanego z systemem komuni-

kacyjnym. 

Wniosek 4. Dobrze można ocenić stopień realizacji Priorytetu A.4. Poprawa stanu środowi-

ska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej. 

Żaden z 4 wskaźników nie odnotował negatywnych tendencji, a zmiany pozy-

tywne w zakresie na przykład wielkości powierzchni zielonych terenów urządzo-

nych okazały się bardzo silne. Należy nadmienić jedynie, iż konieczne jest podję-

cie dalszych analiz jakościowych w zakresie wskaźników: „Stopień zachowania 

ciągłości korytarzy ekologicznych” oraz „Stan zachowania ekosystemów wystę-

pujących na terenach otwartych objętych zagospodarowaniem”, które nie były 

dotychczas skutecznie monitorowane i nie mogły być także ocenione w ramach 

metod przyjętych w niniejszym badaniu monitoringowym. 

Cel strategiczny B. Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkań-

ców 

Zestawienie danych statystycznych dotyczących postępu realizacji celu strategicznego B oraz 

informacji o podjętych w jego ramach działaniach pozwalają sformułować następujące wnio-

ski: 

Wniosek 5. Wystąpił stosunkowo wysoki poziom realizacji celu B. Świadczą o tym przede 

wszystkim tendencje w zakresie wskaźników ogólnych jak też, zgodne z założe-

niami, kształtowanie się zdecydowanej większości wskaźników przypisanych do 

poszczególnych 7 Priorytetów. W ramach 18 wskaźników ogólnych tendencje 

niezgodne z założeniami wystąpiły tylko w dwóch przypadkach, przy czym wskaź-

nik liczba lekarzy pogorszył się tylko nieznaczne, natomiast znacząco przeciwnie 

do założeń obniżyła się wysokość wskaźnika liczba studentów. Należy jednak 

nadmienić, iż ten ostatni wskaźnik uległ obniżeniu w całym kraju zarówno ze 

względu na zmiany demograficzne, społeczne jak i ustawowe.  Wśród pozosta-

łych wskaźników ogólnych warto odnotować niezwykle pozytywne zmiany w za-

kresie liczby miejsc w żłobkach i liczby miejsc w przedszkolach. O wysokim pozio-

mie realizacji celu B świadczy ponadto fakt, iż na siedem Priorytetów jedynie w 

dwóch przypadkach wystąpiła większa liczba wskaźników, których zmiany odbie-

gały od przyjętych założeń – dotyczy to Priorytetu B.2. i B. 7.   

Wniosek 6. W przypadku priorytetu B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców wystą-

piły rozbieżne tendencje. Z jednej strony można zauważyć, iż na 23 wskaźniki w 

przypadku aż dziewięciu odnotowane zmiany okazały się odmienne od założeń. 
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Negatywne odchylenia od stanu wyjściowego najczęściej jednak były minimalne, 

choć tendencja sprzeczna z zakładaną. Do zmian, które powinny być poddane 

szczegółowej analizie należy natomiast zaliczyć niekorzystne tendencje w zakre-

sie: liczby nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego; liczby 

nauczycieli uczestniczących w formach konkursowych; liczby ofert centrum 

kształcenia zawodowego; liczby uczniów objętych programami socjoterapii. Jed-

nocześnie w ramach Priorytetu warto odnotować bardzo pozytywne i silne 

zmiany, zgodne z zakładaną tendencją, a dotyczy to wskaźników: liczba dzieci ob-

jętych edukacją przedszkolną w stosunku do ogółu dzieci w wieku od 3 do 6 lat; 

średni wynik matur osiągnięty przez białostockie szkoły w porównaniu do śred-

niej krajowej; średni wynik osiągnięty przez białostockie szkoły z egzaminów za-

wodowych, w porównaniu do średniej krajowej, a także wysokość środków fi-

nansowych na wyposażenie bazy techniczno-dydaktycznej. 

Wniosek 7. Niezadowalający jest stan realizacji wskaźników przyjętych do pomiaru Priory-

tetu B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji. 

Na przyjętych pięć wskaźników, w przypadku aż trzech odnotowano zmiany 

sprzeczne z założeniami (dotyczy to wskaźników: liczba programów wsparcia 

osób niepełnosprawnych; liczba wniosków złożonych przez osoby niepełno-

sprawne oraz liczba projektów i kampanii z zakresu integracji społecznej). Sytua-

cja ta prowadzi do wniosku o potrzebie weryfikacji czy to samego zestawu przy-

jętych wskaźników, czy raczej faktycznie niekorzystnych tendencji występujących 

w zakresie realizacji Priorytetu B.7.  

Cel strategiczny C. Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji więk-

sza liczba jakościowo lepszych miejsc pracy  

Zestawienie danych statystycznych dotyczących postępu realizacji celu strategicznego C oraz 

informacji o podjętych w jego ramach działaniach pozwalają sformułować następujące wnio-

ski: 

Wniosek 8. Nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej oceny realizacji celu strategicznego C, 

w tym stopnia realizacji poszczególnych Priorytetów. Wynika to z braku przypi-

sania (w odróżnieniu od pozostałych celów strategicznych) wskaźników do po-

szczególnych priorytetów, a także z ograniczeń wskaźników ogólnych. Część 

wskaźników ogólnych celu Strategicznego C odnosi się do poziomu całego woje-

wództwa i nie można na ich podstawie oceniać precyzyjnie stopnia realizacji Stra-

tegii Miasta Białegostoku. Ponadto wskaźniki dotyczące jakości życia oraz inno-

wacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw nie zostały określone w bazowym 

roku 2008. Przyjęto zatem ich zmianę w stosunku do roku 2014. Na przyjęte 15 

wskaźników ogólnych pomiaru celu strategicznego, 4 wykazały tendencję nega-

tywną, pozostałe zaś pozytywną (w 1 przypadku ze względu na brak danych nie 

odnotowano zmian). 
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Wniosek 9. Pozytywnie można ocenić realizację wskaźników związanych z wysokością nakła-

dów inwestycyjnych miasta. Wszystkie wskaźniki tego obszaru wykazały bardzo 

silne wzrosty. 

Wniosek 10. Niepokojące tendencje można zauważyć w zakresie wskaźników związanych 

z rozwojem przemysłu. Wprawdzie formalnie produkcja sprzedana przemysłu w 

cenach bieżących wzrosła zgodnie z oczekiwaniami, to jednak jej poziom 

uwzględniając inflację od roku 2008 nie może być uznany za satysfakcjonujący. 

Taką negatywną sytuację potwierdza niski wskaźnik dynamiki produkcji sprzeda-

nej przemysłu w cenach stałych. 

Wniosek 11. Pozytywne zmiany, zgodne z założeniami, wystąpiły w zakresie wzrostu liczby 

podmiotów gospodarczych oraz powierzchni terenów inwestycyjnych w Mieście 

z dostępną infrastrukturą. 

Cel strategiczny D. Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i 

rekreacyjnej 

Zestawienie danych statystycznych dotyczących postępu realizacji celu strategicznego D oraz 

informacji o podjętych w jego ramach działaniach pozwalają sformułować następujące wnio-

ski: 

Wniosek 12. Stopień realizacji celu strategicznego D. można ocenić pozytywnie. Na 28 wskaź-

ników ogólnych w 21 przypadkach wystąpiła tendencja pozytywna (w 4 przypad-

kach nie odnotowano zmian). Ponadto analizując 14 dodatkowych wskaźników 

monitorowania celu strategicznego, aż w 12 można potwierdzić wystąpienie ten-

dencji pozytywnych zgodnych z założeniami. 

Wniosek 13. Szczególnie korzystne tendencje wystąpiły w zakresie wzrostu uczestnictwa 

w niektórych rodzajach wydarzeń kulturalnych, mierzonych takimi wskaźnikami 

jak: liczba widzów w kinach; liczba zwiedzających muzea; imprezy oświatowe w 

muzeach i galeriach. 

Wniosek 14. Poprawiły się wskaźniki dotyczące turystyki, zarówno pod względem liczby tury-

stów, jak i szczególnie bazy noclegowej. Jednak biorąc pod uwagę skalę miasta 

ruch turystyczny pozostaje marginalny. 

Wniosek 15. Istotny postęp nastąpił w zakresie wskaźników związanych ze sportem. Na uwagę 

zasługuje duży przyrost bazy materialnej (stadionów, boisk, pływalni, innych 

obiektów sportowych). Warto odnotować bardzo pozytywne zmiany aktywności 

mieszkańców przejawiające się wzrostami wartości takich wskaźników jak: liczba 

imprez sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży; liczba zorganizowanych 

imprez rekreacyjnych; liczba osób ćwiczących w klubach sportowych. 
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Cel strategiczny E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem 

Zestawienie danych statystycznych dotyczących postępu realizacji celu strategicznego E oraz 

informacji o podjętych w jego ramach działaniach pozwalają sformułować następujące wnio-

ski: 

Wniosek 16. Wystąpił wysoki poziom realizacji celu strategicznego E. Spośród przyjętych do 

monitorowania tego celu 28 wskaźników poprawie uległy 22, a w dwóch nie na-

stąpiła zmiana, przy czym stabilność niektórych wskaźników jest naturalna (np. 

powierzchnia BOM). 

Wniosek 17. Szczególnie pozytywne zmiany nastąpiły w obszarze infrastruktury. Znaczący po-

stęp został osiągnięty w obszarze rozbudowy sieci rozdzielczych (wodociągowej, 

kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej), ale także liczby mieszkańców korzystają-

cych z tych sieci. 

Wniosek 18. Generalnie korzystnie kształtują się wskaźniki związane z potencjałem ludnościo-

wym obszaru metropolitalnego. Wzrosło dodatnie saldo migracji i nastąpił przy-

rost liczby ludności. Słabszą stroną tego wymiaru okazał się spadek przyrostu na-

turalnego. Jednak warto dostrzec równocześnie bardzo duży postęp wskaźników, 

które w przyszłości mogą poprawić sytuację w tym zakresie, a mianowicie przy-

rost liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.  

Wniosek 19. Zdecydowanie najsłabiej w obszarze celu strategicznego związanego z powiąza-

niami metropolitalnymi kształtuje się grupa wskaźników związanych z ochroną 

środowiska. Pogorszeniu uległa sytuacja w zakresie takich szczegółowych wskaź-

ników jak: emisja zanieczyszczeń gazowych, zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane 

lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji, odpady wytworzone poddane 

odzyskowi jako % odpadów wytworzonych ogółem. Należy wnioskować, iż obszar 

ochrony środowiska powinien zyskać szczególną uwagę w kolejnym okresie pro-

gramowania rozwoju. 
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7.2. Wnioski dotyczące systemu monitorowania Strategii 

Zaprezentowane poniżej wnioski wynikają z obserwacji poczynionych w trakcie opracowania 

niniejszego Raportu, zestawionych z doświadczeniem zespołu w pracach nad monitorowa-

niem strategii miast i województw. 

Wniosek 20. Uznania wymaga fakt, iż Strategia była monitorowana przez kolejne lata w cyklu 

corocznym od momentu uchwalenia dokumentu. Taka częstotliwość i konse-

kwencja są rzadko spotykane w samorządach. Nawet samorządy województw, 

których strategie są dokumentami obligatoryjnymi, przyjmują zazwyczaj cykl 

dwu- trzyletni monitorowania strategii. 

Wniosek 21. Poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego wydają się być już przy-

zwyczajone do monitorowania Strategii – odnotować należy fakt, iż w tym roku 

udało się zebrać odpowiednie dane w wyjątkowo krótkim czasie, pomimo tego, 

że w proces włączone są również instytucje zewnętrzne. 

Wniosek 22. Uwagę zwraca również pozytywny zabieg, polegający na podziale programów  

i działań na te, które wymagają kontynuacji, jak i te, które zostały zakończone lub 

jeszcze nie podjęte. 

Wniosek 23. Część jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku nie jest bez-

pośrednio zaangażowana w realizację Strategii. Można jednak łatwo dowieść, że 

każda jednostka, w tym zajmująca się zamówieniami publicznymi, nawet co-

dziennymi działaniami, przyczynia się do realizacji jakiejś części szeroko zakrojo-

nych celów strategicznych 

Wniosek 24. Warto dokonać zarządczej oceny części Raportu, która dotyczy podsumowania 

działań podejmowanych w danym roku. Część materiałów nadsyłanych przez po-

szczególne jednostki organizacyjne sprawia wrażenie zestawienia dosłownie 

wszystkiego, co działo się „w danym roku w danym temacie”. Oznacza to prze-

niesienie zadania selekcji działań na bardziej lub mniej związane ze Strategią na 

Departament Strategii i Rozwoju. Może to prowadzić do traktowania realizacji 

Strategii, jej monitorowania jako zadania niemal wyłącznie tego Departamentu. 

Wniosek 25. W kontekście powyższego wniosku istotne jest znalezienie balansu między Ra-

portem z monitoringu Strategii, a Raportem o stanie miasta. 

Wniosek 26. Od lat kolejne Raporty z monitoringu posiadają zapisy mówiące czym jest moni-

toring, jakie są jego cele. Brakuje w prezentowanym opisie istoty monitoringu, 

którą jest „uczenie się organizacji”. Raport jest przedmiotem dyskusji Prezydenta 

i jego zastępców, jednak nie ma w nim informacji o ewentualnych spotkaniach 

ciała monitorującego, które wyciąga wnioski z Raportu będące podstawą dalszej 

dyskusji z kierownikami zespołów odpowiedzialnych za programy i działania. 
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Wniosek 27. Monitoring Strategii Białegostoku jest „przewskaźnikowany”. Z jednej strony 

warto docenić włączenie do zestawu wskaźników wyników badań społecznych 

(w tym kierunku idzie nowoczesny monitoring organizacji publicznych), z drugiej 

zaś, znaczna część wskaźników bazujących na statystyce publicznej powinna być 

poddana dyskusji (częściowo przeprowadzonej przez panel ekspertów, ale pogłę-

biona z punktu widzenia zespołów wdrażających Strategię wewnątrz Urzędu 

Miejskiego). 

Wniosek 28. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski należy zwrócić uwagę na potrzebę udosko-

nalenia systemu wskaźników związanych z obszarem rozwój gospodarczy.  

Z punktu widzenia aktualnych priorytetów warto doskonalić system monitoro-

wania szczególnie w zakresie pomiaru: rozwoju innowacyjnej gospodarki; pozy-

skiwania inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych oraz wzmac-

niania ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP (np. liczba nowo reje-

strowanych firm, liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, wartość 

eksportu firm działających w Białymstoku). 
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8. Załączniki 

8.1. Charakterystyki prób w badaniach CATI 

CATI – mieszkańcy 

W badaniu wzięło udział 1 059 osób, z czego 52,4% 

stanowiły kobiety. Nieco ponad 15% badanych było 

w wieku 14-24 lata, zaś największą grupę stanowili 

badani w wieku 25-34 lata (Wykres 50). Osoby po-

wyżej 64 roku życia stanowiły 16,2% ogółu biorą-

cych udział w badaniu. 

W badaniu wzięli udział mieszkańcy 

wszystkich osiedli Białegostoku (Tabela 

41). Najwięcej badanych wskazało jako 

miejsce zamieszkania osiedle Piaski (pra-

wie 5,3%), z kolei najmniej badanych było 

z osiedla Zawady (niecałe 2,5%). 

Tabela 41. Miejsce zamieszkania uczestników ba-
dania 

Nazwa osiedla 
Liczba an-

kiet 
% ogółu ba-

danych 

Piaski 56 5,29 

Jaroszówka 44 4,15 

Wysoki Stoczek 44 4,15 

Słoneczny Stok 43 4,06 

Dojlidy 42 3,97 

Bacieczki 41 3,87 

Centrum 41 3,87 

Kawaleryjskie 40 3,78 

Zielone Wzgórza 40 3,78 

Dziesięciny I 39 3,68 

Mickiewicza 39 3,68 

Przydworcowe 39 3,68 

Starosielce 38 3,59 

Bema 37 3,49 

Bojary 37 3,49 

Dziesięciny II 37 3,49 

Dojlidy Górne 37 3,49 

Młodych 37 3,49 

Antoniuk 36 3,40 

Piasta I 35 3,31 

Piasta II 35 3,31 

Sienkiewicza 35 3,31 

Wygoda 35 3,31 

Leśna Dolina 34 3,21 

Nowe Miasto 34 3,21 

Białostoczek 30 2,83 

Skorupy 28 2,64 

Zawady 26 2,47 

Razem 1 059 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada-

nia CATI z mieszkańcami Białegostoku, N=1 059. 

Wykres 50. Struktura wieku – badanie CATI – mieszkańcy [%] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z miesz-
kańcami Białegostoku, N=1 059. 

Wykres 51. Struktura wykształcenia – badanie CATI – mieszkańcy 
[%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z miesz-
kańcami Białegostoku, N=1 059. 
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CATI – przedsiębiorcy 

W grupie 200 przedsiębiorstw zatrudniających pow. 9 pracujących znalazły się głównie firmy 

małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników (Wykres 52). Biorące w badaniu przedsiębior-

stwa są relatywnie młode, zdecydowana ich większość powstała w latach 1999-2019 (Wykres 

53). Najwięcej badanych firm prowadzi działalność usługową (głównie handel hurtowy i deta-

liczny oraz pozostała działalność usługowa – Tabela 42). Firmy budowlane stanowią 13% 

uczestników badania, kolejne 8% firm zajmuje się przetwórstwem przemysłowym, a 7,5% pro-

wadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną. 

Wykres 52. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu 
na liczbę pracujących [%]  

Wykres 53. Struktura badanych przedsiębiorstw ze 
względu na okres powstania [%] 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z 
przedsiębiorcami z Białegostoku, N=200. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 
z przedsiębiorcami z Białegostoku, N=200. 

Tabela 42. Rozkład badanych firm według sekcji PKD 

Nazwa sekcji PKD 
Liczba an-

kiet 
% badanej 

próby 

Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 1,0 

Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe 16 8,0 

Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalnością 
związaną z rekultywacją 3 1,5 

Sekcja F – Budownictwo 26 13,0 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włącza-
jąc motocykle 40 20,0 

Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa 8 4,0 

Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1 0,5 

Sekcja J – informacja i komunikacja 7 3,5 

Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9 4,5 

Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5 2,5 

Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 15 7,5 

Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1 0,5 

Sekcja P – edukacja 12 6,0 

Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 6,0 

Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 5 2,5 

Sekcja S – pozostała działalność usługowa 38 19,0 

Ogółem 200 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedsiębiorcami z Białegostoku, N=200. 
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8.2. Spisy 

Spis wykresów 
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 ________________________________________________________________________ 15 
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%] ______________________________________________________________________ 16 

Wykres 4. Dochody, wydatki i środki unijne pozyskane przez Miasto Białystok [w zł/osoba] 16 

Wykres 5. Pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi [%] ____________________ 21 

Wykres 6. Wielkość powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku [m2] _________ 21 
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[km] _____________________________________________________________________ 23 

Wykres 8. Długość dróg rowerowych [km] _______________________________________ 23 

Wykres 9. Liczba pasażerów korzystających z transportu zbiorowego [w tys. os.] ________ 23 

Wykres 10. Długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury technicznej [km] _____ 24 

Wykres 11. Długość sieci rozdzielczych [km/100 km2] ______________________________ 25 

Wykres 12. Wielkość powierzchni zielonych terenów urządzonych [ha] _______________ 26 

Wykres 13. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji [liczba organizacji/10 

tys.  mieszkańców] _________________________________________________________ 35 

Wykres 14. Współczynniki skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych oraz gimnazjach [%]

 ________________________________________________________________________ 36 

Wykres 15. Kadra nauczycielska w Białymstoku __________________________________ 37 
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Wykres 17. Liczba przeszkolonych nauczycieli oraz osób z kadry administracyjno-obsługowej 

w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych _______ 39 

Wykres 18. Autorskie programy kształcenia oraz innowacje pedagogiczne _____________ 39 

Wykres 19. Przestępstwa stwierdzone w zakończonym postępowaniu przygotowawczym 

[liczba przestępstw/10 tys. mieszkańców] _______________________________________ 40 

Wykres 20. Liczba mieszkań socjalnych _________________________________________ 41 

Wykres 21. Liczba rodzin i dzieci korzystających ze wsparcia ________________________ 41 

Wykres 22. Liczba programów profilaktycznych oraz osoby objęte takimi programami ___ 42 

Wykres 23. Liczba placówek wsparcia osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami 

zdrowotnymi ______________________________________________________________ 43 

Wykres 24. Wysokość nakładów inwestycyjnych [w mln zł] oraz udział wydatków 

inwestycyjnych budżetu Miasta w wydatkach ogółem [%] __________________________ 57 

Wykres 25. Liczba podmiotów gospodarczych według rejestru REGON [ogółem] ________ 58 

Wykres 26. Struktura turystów odwiedzających Miasto Białystok [w tys.] ______________ 64 
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Metropolitalnym [w ‰] ______________________________________________________ 73 
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