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Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Białegostoku w 2019 roku 

w związku z realizacją „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus”. 

 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe biur i departamentów Urzędu Miejskie-

go w Białymstoku, miejskich jednostek organizacyjnych i innych instytucji. 

 

Raport zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2019 roku, o ile nie zaznaczono inaczej. 

 

Integralną częścią Raportu jest „Wykaz działań zrealizowanych przez przedszkola, szkoły pod-

stawowe, szkoły ponadpodstawowe i pozostałe placówki za 2019 rok”. 

 

Wydawca składa podziękowania departamentom i biurom Urzędu Miejskiego w Białymsto-
ku, miejskim jednostkom organizacyjnym oraz wszystkim innym podmiotom, które udostęp-
niając dane przyczyniły się do opracowania tej publikacji. 

 
Przy publikacji danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła. 

 
Elektroniczna wersja Raportu znajduje się na stronie internetowej www.bialystok.pl 

w zakładce „Dla biznesu” / „Rozwój Miasta”. 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Urząd Miejski w Białymstoku 

Departament Strategii i Rozwoju 

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 

tel.: +48 85 869 61 19 

e-mail: dsr@um.bialystok.pl 

www.bialystok.pl 

 

 

Białystok, marzec 2021  

http://www.bialystok.pl/
mailto:dsr@um.bialystok.pl
http://www.bialystok.pl/
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Spis wykorzystanych skrótów i pojęć 

Skrót Rozwinięcie 

BD brak danych 

BDL Bank Danych Lokalnych 

BFKK Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

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 

CEN Centrum Edukacji Nauczycieli 

CKU Centrum Kształcenia Ustawicznego 

CKZ Centrum Kształcenia Zawodowego 

CUI  Centrum Usług Informatycznych 

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 

ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku ETAP 

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

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 

LCDZ Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego 

MDK Młodzieżowy Dom Kultury 

MODM Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

MONAR Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Białymstoku 

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 

OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

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 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

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

RPO Regionalny Program Operacyjny 

RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

SKS Szkolny Klub Sportowy 

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. 
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Skrót Rozwinięcie 

UM Urząd Miejski w Białymstoku 

UMwB Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

UwB Uniwersytet w Białymstoku 

WB Wodociągi Białostockie 

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

ww. wyżej wymienione 

ZDM Zarząd Dróg Miejskich 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

zł Złoty 

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 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

- wartość zerowa 
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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 2019 r., przedstawia sprawozdanie 

z realizacji celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań zawartych w Strategii Roz-

woju 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 Strate-

gii: 

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 

statystyczne. W celu zobrazowania dynamiki, w zakresie realizacji celów szczegółowych, za-

prezentowano wartości wskaźników i dane od roku 2008, które stanowiły podstawę do spo-

rządzenia Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Białegostoku przy opracowaniu Strategii 

Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus.  

Druga część Raportu stanowi podsumowanie działań podejmowanych w 2019 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. 

Dane ilościowe, zgodnie z założeniami metodycznymi monitoringu, przedstawiono według 

przyjętego w Strategii wykazu wskaźników monitorowania w latach 2008-2019. Dane licz-

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

stycznego w Białymstoku. Dane ze statystyki publicznej poszerzono o informacje uzyskane z 

Departamentów i Biur Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarządu Białostockiej Komunikacji 

Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Mienia Komunalnego oraz innych jednostek or-

ganizacyjnych Urzędu. 
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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, za-

spokajania ich potrzeb i aspiracji, z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i śro-

dowiska 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 

(Tabela 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 społecz-
ne mieszkańców 

Długofalowy wzrost 
gospodarki opartej na 

wiedzy i w konse-
kwencji większa 

liczba jakościowo 
lepszych miejsc pracy 

Atrakcyjność i do-
stępność oferty kul-
turalnej, sportowej, 

turystycznej i rekrea-
cyjnej 

Rozwój powiązań 
Białegostoku z bliż-
szym i dalszym oto-

czeniem 

PRIORYTETY 

1. Kreowanie prawi-
dłowej i racjonal-
nej struktury 
funkcjonalno-
przestrzennej 
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 
dostępności no-
woczesnych, efek-
tywnych i nieza-
wodnych syste-
mów infrastruktu-
ry technicznej. 

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

1. Wspieranie rozwo-
ju tożsamości i ak-
tywności lokalnej. 

2. Rozwój osobowy i 
zawodowy miesz-
kańców. 

3. Wzrost jakości 
i innowacyjności 
kształcenia. 

4. Poprawa bezpie-
czeństwa publicz-
nego. 

5. Wspieranie rodzin. 

6. Wspomaganie 
postaw prozdro-
wotnych  
i zdrowego trybu 
życia mieszkań-
ców. 

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

1. Wzmocnienie 
ponadlokalnej 
konkurencyjności 
firm sektora MSP. 

2. Rozwój innowa-
cyjnej 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 śro-
dowisk 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 
aktywnych stylów 
życia  
i rozwój infra-
struktury rekrea-
cyjnej. 

6. Tworzenie spor-
towego centrum 
o znaczeniu po-
nadregionalnym. 

1. Integracja plani-
styczna obszaru 
metropolitalnego. 

2. Usprawnienie 
powiązań infra-
strukturalnych  
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 
obszaru metropo-
litalnego ze szcze-
gólnym uwzględ-
nieniem Białego-
stoku. 

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

2.2. Cel monitoringu 

Głównym celem monitoringu jest analiza postępów w osiąganiu założeń Strategii Rozwoju 

Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2019 dokonana na podstawie wskaźni-

ków monitorowania określonych w Załączniku 1. Wskaźniki monitorowania Strategii 

oraz informacji o stanie zaawansowania poszczególnych działań podejmowanych w 2019 

roku w Mieście Białystok w każdym z kierunków działań przez jednostki organizacyjne Urzę-

du Miejskiego odpowiedzialne za wdrożenie Strategii. 
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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 2). W latach 2008 – 2019 liczba mieszkań-

ców Miasta wzrosła o 1,16%. W roku 2019 Miasto zamieszkiwało 297 554 osób, z czego po-

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

kobiet na 100 mężczyzn (Wykres 1). 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Białegostoku w latach 2008-2019 według płci [w tys.] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W 2019 r. przyrost naturalny był wciąż dodatni, jednak w stosunku do poprzedniego roku, 

spadł o 0,2 punktu promilowego (Wykres 2). W 2019 roku odnotowano ujemne saldo migra-

cji (-1,45‰), co oznacza nasilenie spadkowego trendu zapoczątkowanego w 2015 r. 

Wykres 2. Przyrost naturalny w Białymstoku w latach 2008-2019 [osoby/1000 mieszkańców] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w 2019 r. w porównaniu z 2018 rokiem i wyniosła 

5,4% (Wykres 3). 
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Wykres 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Białymstoku na przestrzeni lat 2008-2019 [w %] 

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

Ponadto należy wskazać następujące zmiany, które nastąpiły w 2019 roku: 

 liczba małżeństw zmalała w stosunku do roku poprzedniego (o 162), podczas gdy 

liczba rozwodów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (o 213); 

 nastąpiło zwiększenie, w stosunku do roku ubiegłego, ilości zanieczyszczeń pyłowych 

z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza (o 26,1%), emisji zanie-

czyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych (o 16,8%) oraz spadek masy 

wytworzonych odpadów z wyłączeniem odpadów komunalnych (o 11,3%); 

 dochody budżetowe ogółem wyniosły 7 290,47 zł na jednego mieszkańca, co oznacza 

wzrost r/r na poziomie 5,3%, a wydatki 7 713,07 zł na jednego mieszkańca, co ozna-

cza wzrost o 5,2% r/r. 

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 2008-2019 (Tabela 3). 
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Tabela 2. Wartości ogólnych wskaźników monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za okres 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 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 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 2,5 BDL 

3.  

Udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym 
w stosunku 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 21,8 BDL 

4.  
Liczba kobiet na 100 
mężczyzn 

kobiety/100 
mężczyzn 

114 114 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 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 4,4 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 2,6 BDL 

7.  
Współczynnik dzietno-
ści 

liczba urodzonych 
dzieci/jedną 

kobietę w wieku 
rozrodczym 15-49 

lat 

1,14 1,19 1,21 1,13 1,13 1,10 1,15 1,21 1,29 1,49 1,49 1,47 BDL 

8.  Saldo migracji 
osoby/1000 

mieszkańców 
-1,15 -1,42 -0,64 -1,41 0,25 -0,95 0,12 -0,791 -0,17 -0,08 -1,11 -1,45 BDL 

9.  
Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

% 7,8 11,7 12,3 12,4 13,3 13,7 11,9 10,5 8,9 7,0 6,2 5,4 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 7 290,47 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 7 713,07 DFN 

12.  Nadwyżka operacyjna mln zł 119 71 50 31 35 88 74 55 144 85 140 94 DFN 

                                                      
1 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 2019 Źródło 

13.  

Środki unijne ogółem 
pozyskane przez Miasto 
Białystok w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca 

zł/os. 71,80 460,76 782,16 525,18 664,12 439,63 475,68 75,08 154,48 638,00 832,89 838,60 DFN 

14.  Wskaźnik zadłużenia2 % 21,37 25,12 33,34 48,87 47,92 55,06 39,23 47,16 37,07 35,72 38,90 42,70 DFN 

15.  Kwota długu tys. zł 201 527,55 280 150,61 419 319,85 621 663,58 701 408,99 757 322,95 680 277,03 643 394,21 580 512,50 637 365,44 801 090,6 925 582,7 DFN 

16.  
Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych 

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 0,57 BDL 

17.  
Emisja zanieczyszczeń 
gazowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych 

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 7 777,6 BDL 

18.  
Odpady wytworzone z 
wyłączeniem odpadów 
komunalnych 

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 0,83 BDL 

19.  

Ścieki wymagające 
oczyszczania odprowa-
dzone do wód lub do 
ziemi 

dam3 na km2 138,1 142,3 133,6 132,4 129,7 128,0 128,0 128,9 128,1 126,4 128,8 129,5 BDL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

                                                      
2 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%, w 2019 r. – 3,33%). 
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Tabela 3. Wartości ogólnych wskaźników monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” 
– oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend 

oczekiwany 
do 2020 

2019 
Zmiana 2008-

2019 

1.  Gęstość zaludnienia osoby/km
2
 2 880  2 913  

2.  Przyrost naturalny  osoby/1000 mieszkańców 2,2  2,5  

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

% 15,9  21,8  

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

5.  Liczba małżeństw  
jednostki/1000 miesz-

kańców 
6,3  4,4  

6.  Liczba rozwodów  
jednostki/1000 miesz-

kańców 
2,2  2,6  

7.  Współczynnik dzietności 
liczba urodzonych dzie-

ci/jedną kobietę w wieku 
rozrodczym 15-49 lat 

1,14  1,47  

8. \ Saldo migracji osoby/1000 mieszkańców -1,15  -1,45  

9.  Stopa bezrobocia rejestrowanego % 7,8  5,4  

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

zł na mieszkańca 3 205,91  7 290,47  

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

zł na mieszkańca 3 244,86  7 713,07  

12.  Nadwyżka operacyjna mln zł 119  94  

13.  
Środki unijne ogółem pozyskane przez 
Miasto Białystok w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca 

zł/os. 71,80  838,60  

14.  Wskaźnik zadłużenia3 % 21,37  42,70  

15.  Kwota długu tys. zł 201 527,55  925 582,70  

16.  
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakła-
dów szczególnie uciążliwych 

t na km2 2,53  0,57  

17.  
Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakła-
dów szczególnie uciążliwych 

t na km2 8 285,3  7 777,6  

18.  
Odpady wytworzone z wyłączeniem 
odpadów komunalnych 

tys. t na km2 1,74  0,83  

19.  
Ścieki wymagające oczyszczania odpro-
wadzone do wód lub do ziemi 

dam
3
 na km

2
 138,1  129,5  

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. 

 

 

 

 

                                                      
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%, w 2019 r. – 3,33%). 
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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 4 i Tabela 

9) pozwalają stwierdzić poprawę większości przyjętych miar realizacji celu. Poniżej prezen-

towane są informacje dotyczące realizacji priorytetów w ramach celu strategicznego. 

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

z uwzględnieniem 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 

eliminacja konfliktów funkcjonalnych w drodze planowanego sterowania procesami 

rozwojowymi Miasta;  

 Uwzględnienie materialnego dziedzictwa historycznego Miasta jako elementu tożsamo-

ści przestrzennej; 

 Tworzenie warunków przestrzennych służących wzmacnianiu funkcji metropolitalnych; 

 Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa oraz podnoszenia ja-

kości 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 in-

westycyjnych jako narzędzie do stymulowania pożądanych procesów przestrzennych i 

funkcjonalnych oraz zabezpieczenia strategicznych interesów Miasta; 

 Zapewnienie priorytetu w sporządzaniu opracowań planistycznych dla obszarów: kon-

fliktów funkcjonalnych, zagrożonych naruszeniami ładu przestrzennego, wymagających 

przekształceń, kluczowych inwestycji oraz związanych z ważnymi przestrzeniami publicz-

nymi, a także wyprzedzająca koordynacja przygotowania tych opracowań z realizacją 

inwestycji liniowych. 

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

rowania wskaźników (zob. Tabela 5 i Tabela 10). W szczególności zwracają uwagę następują-

ce fakty: 

 stopień pokrycia Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wzrósł 

z 25% w 2008 do 54,5% w roku 2019 r., przy czym w samym roku 2019 nastąpił wzrost  

o 0,2 punktu proc. w stosunku do roku poprzedniego (Wykres 5); 
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 stosunek wartości gruntów zbywanych do nabywanych przez Miasto wzrósł z poziomu 

0,1% do 1,9% w 2019 r.; 

 odsetek transakcji zbycia gruntów komunalnych objętych aktualnym MPZP w 2019 r. 

wyniósł 93%; 

 w 2019 roku wielkość powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytkowania zma-

lała w stosunku do roku poprzedniego o 2,5 m2 i wyniosła 67,5 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 użytkowania [m
2
] 

 

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 bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem obwodnic miej-

skich, 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 in-

frastruktury 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 monito-

rowania trzynastu wskaźników (zob. Tabela 6 i Tabela 11). W szczególności zwracają uwagę 

następujące fakty: 

 długość ulic układu podstawowego zwiększyła się o 14,8 km w stosunku do roku 2008; 

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

sunku do roku poprzedniego o 1,1 km (Wykres 7); 

 długość ścieżek rowerowych zwiększyła się o 20,7 km r/r oraz o 114,7 km w stosunku do 

roku 2008 (Wykres 8); 

 liczba skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z priorytetem dla transportu zbiorowego lub 

pojazdów specjalnych wyniosła 87,5%. Liczba skrzyżowań z sygnalizacją świetlną ze ste-

rowaniem 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 in-

frastruktury technicznej 

W zakresie powyższego priorytetu przyjmuje się następujące kierunki:  

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej z zastosowaniem najnowszych 

technologii i systemów w kierunku uzyskania zgodności z nowoczesnymi standardami 

użytkowymi i środowiskowymi; 

 Zwiększenie możliwości inwestycyjnych w sferze infrastruktury technicznej poprzez fi-

nansowanie 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 infra-

struktury technicznej.  

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

rowania sześciu wskaźników (zob. Tabela 7 i Tabela 12). W szczególności zwracają uwagę 

następujące fakty: 

 długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa 

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

(bez przyłączy)) wzrosła o 1,9% w stosunku do roku poprzedniego, a w całym analizowa-

nym okresie, tj. 2008-2019 o 38,8% (Wykres 10); 

 

Wykres 10. Długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury technicznej [km]
4
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wodociągów Białostockich. 

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

wa o 2,3%, gazowa o 2,7%, zaś kanalizacyjna o 2,5%. W stosunku do roku 2008 poszcze-

gólne sieci zwiększyły się kolejno o: 29,7%, 24,3% oraz 49,0% (Wykres 11); 

 w latach 2008-2019 kubatura budynków ogrzewanych centralnie wzrosła o 25,8%. 

Wykres 11. Długość sieci rozdzielczych [km/100 km
2
] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych tere-

nów zieleni miejskiej 

W zakresie powyższego priorytetu przyjmuje się następujące kierunki:  

 Osiągnięcie wyższych standardów ochrony środowiska, a także utrzymania czystości i 

porządku; 

 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 monito-

rowania czterech wskaźników (Tabela 8 i Tabela 13). W szczególności zwracają uwagę nastę-

pujące fakty: 

 powierzchnia parków skwerów zieleńców, zieleni cmentarnej oraz trawników w pasach 

drogowych w 2019 roku wyniosła 356,0 ha, co stanowi ponad 3-krotny wzrost w stosun-

ku do roku 2008 (Wykres 12); 

 odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków wyniósł w 2019 roku 

99,2% i wzrósł o 0,1 punktu procentowego w stosunku do ubiegłego roku; 

 w 2019 r. zmalała o 13,1 t na km2 ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych z zakła-

dów szczególnie uciążliwych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji zanie-

czyszczeń. W porównaniu z 2018 rokiem zmalała również ilość zanieczyszczeń gazowych 
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z zakładów szczególnie uciążliwych zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach 

do redukcji zanieczyszczeń o 5,9 t na km2. W stosunku do roku bazowego, w 2019 roku 

nastąpił wzrost zanieczyszczeń gazowych zatrzymanych lub zneutralizowanych w urzą-

dzeniach do redukcji o 16,8 t na km2, zaś ilość zatrzymanych zanieczyszczeń pyłowych 

zmalała o 43,9 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 4. Cel strategiczny A. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport – wskaźniki realizacji w latach 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

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

2.  
Liczba przejazdów przez tory na ciągach komunikacyj-

nych podstawowego układu komunikacyjnego Miasta6 
szt. 8 8 8 8 8 8 9 9 9 187 198 20 ZDM 

3.  
Liczba pasażerów przewiezionych przez zbiorowy 

transport 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 90 392 BKM 

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

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

6.  Korzystający z sieci gazowej % 90,4 90,7 90,6 90,6 91,9 91,9 91,8 91,3 91,3 91,2 90,1 89,6 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 40 475 

Enea 

Ciepło Sp. 

z o.o.9 

8.  Sieć rozdzielcza wodociągowa km/100 km² 436,1 447,6 458,4 465,7 502,3 517,6 516,4 529,4 536,5 544,9 552,6 565,5 BDL 

9.  Sieć rozdzielcza kanalizacyjna km/100 km² 327,0 335,9 346,5 376,2 408,9 418,5 431,6 448,4 456,7 464,3 475,3 487,3 BDL 

10.  Sieć rozdzielcza gazowa km/100 km² 466,2 470,8 479,9 485,2 493,9 508,6 516,6 535,0 544,7 555,0 564,2 579,4 BDL 

11.  

Zanieczyszczenia pyłowe z zakładów szczególnie uciąż-

liwych zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach 

do redukcji 

t na km² 305,7 227,9 266,1 327,8 239,6 207,0 250,5 302,8 346,3 335,4 274,9 261,8 BDL 

12.  

Zanieczyszczenia gazowe z zakładów szczególnie uciąż-

liwych zatrzymane lub zneutralizowane 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 15,0 28,7 22,8 BDL 

13.  
Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpa-

dów wytworzonych w ciągu roku10 
% 75 80 69 92 73 82 0,9 1,6 10,1 3,8 0,4 0,7 BDL 

14.  Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w stosunku % 96,42 96,58 96,9 97,7 98,5 99,3 99,2 99,2 99,0 99,0 99,1 99,2 BDL 

                                                      
5 Z planem części os. Jaroszówka 46,3%. 
6 Zmiana nazwy wskaźnika zapoczątkowana w Raporcie z monitoringu za 2017 rok. Poprzednie brzmienie: Liczba przejazdów bezkolizyjnych przez tory na ciągach komunikacyjnych podstawowego układu komunika-
cyjnego Miasta. Zmiana wynikała z istnienia dwóch wskaźników dotyczących tego samego zakresu (drugi z nich to: Liczba przejazdów przez tory kolejowe). 
7 W tym przejazdów bezkolizyjnych przez tory: 9 szt. 
8 W tym przejazdów bezkolizyjnych przez tory: 11 szt. 
9 Poprzednio: MPEC. 
10 Zmiana metodologii badania - Od 2014 r. odpady poddane odzyskowi we własnym zakresie przez wytwórcę, dane nieporównywalne z danymi za lata poprzednie. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

do ludności ogółem 

15.  Długość dróg gruntowych km 70 94 91 87 85 83 83 78,8 74,0 65,9 57,0 57,1 ZDM 

 

Tabela 5. Priorytet A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych – wskaźniki realizacji  
w latach 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

16.  
Przeciętna powierzchnia użytkowa miesz-

kania oddanego do użytkowania11 
m2 89,6 82,8 83,2 75,2 69,0 68,6 68,6 65,5 72,8 72,3 70,0 67,5 

 

BDL 

17.  
Stosunek wartości gruntów zbywanych do 

nabywanych przez Miasto12 
% 2,3 1,2 0,4 0,8 5,3 1,9 1,9 2,7 4,9 0,8 0,1 1,9 DSK 

18.  
Odsetek transakcji zbycia gruntów komu-

nalnych objętych aktualnym MPZP 
% 38 41 57 55 36 76 67 46 67 95 95 93 DSK 

19.  

Ocena jakości przestrzeni publicznej przez 

mieszkańców 

 

badanie 

opinii 

mieszkańców 

      

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 2011-2018, danych z BDL GUS, danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

Tabela 6. Priorytet A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z dużym udziałem transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego – wskaźniki realizacji  
w latach 2008-2019 

Lp

. 
Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 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 15,79 BKM 

2.  
Długość ulic o funkcji obwodnic w 

granicach Miasta 
km 28,0 28,6 28,6 28,6 28,6 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 39,3 ZDM 

                                                      
11 Zmiana nazwy wskaźnika z: Wielkość powierzchni użytkowej/liczby mieszkań oddanych do użytku. 
12 Wskaźnik wyliczony w oparciu o proporcje i podany w wartości liczbowej ułamkowej. 
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Lp

. 
Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

3.  Długość ulic układu podstawowego13 km 109 110 114 116,7 122,4 123,1 123,3 123,3 123,3 124,6 125,85 123,8 ZDM 

4.  

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 

ze sterowaniem adaptacyjnym (zależ-

nym od ruchu) i koordynacją („zielona 

fala”) jako % skrzyżowań z sygnaliza-

cją świetlną 

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

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 90 391 099 BKM 

6.  

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z 

priorytetem dla transportu zbiorowe-

go lub pojazdów specjalnych jako % 

skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 

% BD BD BD 2 5 5 5 97 94,4 92,9 90,9 87,5 ZDM 

7.  
Długość korytarzy autobusowych 

wysokiej jakości14 
km 0,37 0,37 0,37 3,67 4,20 12,00 12,63 12,80 12,80 13,60 16,62 17,70 ZDM 

8.  Długość dróg rowerowych km 34,4 42,0 45,0 64,1 72,5 88,0 105,3 108,6 112,0 117,7 128,4 149,1 ZDM 

9.  
Długość ulic objętych rozwiązaniami z 

zakresu uspokojenia ruchu 
km 0 0,8 0,8 0,8 BD BD BD 5,7 5,7 15,0 17,0 18,8 ZDM 

10.  

Liczba miejsc parkingowych w cen-

trum Miasta w tym w obiektach 

wielopoziomowych 

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

11.  

Odsetek ludności zamieszkałej w 

Mieście narażonej na hałas drogowy, 

kolejowy, przemysłowy (w dzień i w 

nocy)15 

% BD BD BD BD BD 

LDWN-

24,66%; 

LN-11,67%16 

BD BD 

LDWN - 2,91 

%; LN - 1,07 

%17 

BD BD BD DOS 

12.  

Odsetek badanych mieszkańców 

zadowolonych z poziomu jakości 

usług transportu zbiorowego 

badanie 

opinii 

mieszkań-

ców 

      60,1%    66,6%  BW 

                                                      
13 Wskaźnik nie zawiera obwodnic. 
14 Dane dotyczą długości buspasów. 
15 Podanie niniejszego wskaźnika możliwe jest tylko z mapy akustycznej, która sporządzana jest co 5 lat. 
16 Wskaźnik wg mapy akustycznej dla stanu istniejącego w 2013 roku. 
17 Wskaźnik wg mapy akustycznej dla stanu istniejącego w 2016 roku. 
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Lp

. 
Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

13.  
Ocena poziomu rozwiązań dróg 

rowerowych 

badanie 

opinii 

mieszkań-

ców 

      

85,4% - 
pozytywnie 

10,3% - 
neutralnie 

1,7% - 
negatywnie 

2,6% - 
trudno 

powiedzieć 

   

72,3% - 
pozytywnie 

13,6% - 
neutralnie 

7,2% - 
negatywnie 
6,9% trudno 
powiedzieć 

 BW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

Tabela 7. 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 2019 Źródło 

1.  
Długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury 

technicznej18 
km 819                                             840 862 901 978 1 007 1 02219 1 057 1 073 1 091 1 116 1 137 WB 

2.  

Stosunek środków pozabudżetowych i budżetowych w 

finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej  

wskaźnik BD                                BD BD 47% 49%           85% 
94,4% - 

5,6%20 

95,71% - 

4,29%21 

85,95 % - 

14,05 %22 

45,55 % - 

54,45 %23 

0,00 % - 

100,00 %24  
0,00 % - 

100,00 %25 
PUHP „LECH” 

3.  Wartość energii odzyskanej z odpadów26 MWh BD BD BD BD BD BD BD 12 53327 58 699 153 876 155 342 154 498 PUHP „LECH” 

4.  Długość szerokopasmowych linii teleinformatycznych28 km BD BD BD BD BD BD 70  BD BD BD 97 BD 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 8 434 000 
Enea Ciepło  

Sp. z o.o. 

                                                      
18 Wskaźnik zawiera: sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą (bez przyłączy) oraz sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (bez przyłączy). 
19 Korekta długości sieci opublikowanej w zeszłorocznym Raporcie wynikająca z błędnego zakwalifikowania długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wasilków. 
20 94,4% - środki pozabudżetowe; 5,6% - środki budżetowe. 
21 95,71% - środki pozabudżetowe; 4,29% - środki budżetowe. 
22 85,95 % - środki pozabudżetowe, 14,05 % - środki budżetowe. 
23 45,55 % - środki pozabudżetowe, 54,45 % - środki budżetowe. 
24 0,00 % - środki pozabudżetowe, 100,00 % - 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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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

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 4 193 119 

Enea Ciepło  

Sp. z o.o. i 

PUHP „LECH” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 8. 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 2019 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 49 DGK 

2.  Długość funkcjonujących odcinków kanalizacji deszczowej km 412 418 430 441 441 442 445,8 457,7 457,7 478,5 500,1 529,8 DGK/WB 

3.  

Stopień zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz 

stan zachowania ekosystemów występujących na terenach 

otwartych objętych zagospodarowaniem 

analiza 

jakościowa 
          BD29  BW 

4.  Wielkość powierzchni zielonych terenów urządzonych30 ha 107,41 294,31 296,31 308,86 302,41 332,42 331,56 353,55 353,55 391,46 362,0 356,0 DGK 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 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 9. Cel strategiczny A. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport – oczekiwane trendy i 
zmiany wartości 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 

Trend 
oczekiwany 

do 2020 

2019 
Zmiana 

2008-2019 

1.  Pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi % 25  54,5  

2.  
Liczba przejazdów przez tory na ciągach komunikacyjnych 

podstawowego układu komunikacyjnego Miasta31 
szt. 8  20  

3.  
Liczba pasażerów przewiezionych przez zbiorowy transport 

miejski 
tys. os. 98 542  90 392  

4.  Korzystający z wodociągów % 97,1  97,5  

5.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 95,2  96,4  

6.  Korzystający z sieci gazowej % 90,4  89,6  

7.  Kubatura budynków ogrzewanych centralnie tys. mᶟ 32 165  40 475  

8.  Sieć rozdzielcza wodociągowa 
km/100 

km² 
436,1  565,5  

9.  Sieć rozdzielcza kanalizacyjna 
km/100 

km² 
327,0  487,3  

10.  Sieć rozdzielcza gazowa 
km/100 

km² 
466,2  579,4  

11.  

Zanieczyszczenia pyłowe z zakładów szczególnie uciążliwych 

dla czystości powietrza zatrzymane lub zneutralizowane w 

urządzeniach do redukcji 

t na km² 305,7  261,8  

12.  

Zanieczyszczenia gazowe z zakładów szczególnie uciążliwych 

dla czystości powietrza zatrzymane lub zneutralizowane w 

urządzeniach do redukcji 

t na km² 6,0  22,8  

13.  
Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów 

wytworzonych w ciągu roku32 
% 75  0,7 

33 

14.  
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w stosunku do 

ludności ogółem 
% 96,42  99,2  

15.  Długość dróg gruntowych km 70  57,1  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, 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 bezkolizyj-
nych przez tory na ciągach komunikacyjnych podstawowego układu komunikacyjnego Miasta. Zmiana wynikała z istnienia dwóch wskaźni-
ków 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 10. Priorytet A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem 
wartości kulturowych i przyrodniczych 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczekiwany 

do 2020 roku 
2019 

Zmiana 

2008-2019 

1.  
Przeciętna powierzchnia użyt-
kowa mieszkania oddanego do 
użytkowania 

m2 89,6  67,5  

2.  
Stosunek wartości gruntów 
zbywanych do nabywanych przez 
Miasto 

% 2,3  1,9  

3.  
Odsetek transakcji zbycia grun-
tów komunalnych objętych 
aktualnym MPZP 

% 38  93  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, danych z BDL GUS, danych uzyskanych z 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

Tabela 11. Priorytet A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z dużym udziałem transportu zbio-
rowego oraz ruchu rowerowego 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 

Trend 

oczekiwany 

do 2020 

roku 

2019 

Zmiana 

2008-

2019 

1.  
Średnia prędkość autobusów komunikacji 
miejskiej 

km/h BD  15,79 
34 

2.  
Długość ulic o funkcji obwodnic w granicach 
Miasta 

km 28,0  39,3  

3.  Długość ulic układu podstawowego km 109  123,8  

4.  

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

% BD  100 
35 

5.  Liczba pasażerów transportu zbiorowego liczba osób 98 542 358  90 391 099  

6.  

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

% BD  87,5 
36 

7.  
Długość korytarzy autobusowych wysokiej 
jakości 

km 0,37  17,70  

8.  Długość dróg rowerowych km 34,4  149,1  

9.  
Długość ulic objętych rozwiązaniami z zakresu 
uspokojenia ruchu 

km 0  18,8  

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

szt. BD  3 745 
37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, danych uzyskanych z jednostek organiza-

cyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

Tabela 12. Priorytet A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury 
technicznej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Oczekiwany 

trend do 2020 
2019 

Zmiana 
2008-2019 

1.  
Długość funkcjonujących podsystemów infra-
struktury technicznej 

km 819                                              1 137  

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

wskaźnik BD                                 
0,00 % - 

100,00 %  
38 

                                                      
34 Zmiana określona na podstawie danych z 2009 roku (16,12).  
35 Zmiana określona na podstawie danych z 2011 roku (23). 
36 Zmiana określona na podstawie danych z 2011 roku (2). 
37 Zmiana określona na podstawie danych z 2011 roku (3 650). 
38 Zmiana określona na podstawie wartości z 2014 r. (94,4% - 5,6%). 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Oczekiwany 

trend do 2020 
2019 

Zmiana 
2008-2019 

3.  Wartość energii odzyskanej z odpadów MWh BD  154 498 
39 

4.  Powierzchnia ogrzewana m² 6 769 000  8 434 000  

5.  Produkcja i zakup ciepła (woda) GJ 4 339 869  4 193 119  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 13. Priorytet A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni 
miejskiej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Oczekiwany 

trend do 2020 
2019 

Zmiana 
2008-2019 

1.  
Długość oddanych do użytku odcinków kanaliza-
cji deszczowej 

km 7,86  49,0  

2.  
Długość funkcjonujących odcinków kanalizacji 
deszczowej 

km 412  529,8  

3.  
Wielkość powierzchni zielonych terenów urzą-
dzonych 

ha 107,41  356,0  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

  

                                                      
39 Zmiana określona na podstawie wartości z 2014 r. (12 533). 
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3.2. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki 

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

kańców 

Wartości wskaźników realizacji celu strategicznego B oraz ich zmiany (zob. Tabela 14 i por.  

do Tabela 22) pozwalają stwierdzić poprawę zdecydowanej większości przyjętych miar reali-

zacji celu. 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, przed-

siębiorcami, instytucjami non-profit, uczelniami; 

 Wspieranie mniejszości narodowych; 

 Białystok jako pomost między Wschodem a Zachodem.  

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

rowania dwóch wskaźników (zob. Tabela 15 i Tabela 23). W szczególności zwracają uwagę 

następujące fakty: 

 w Białymstoku funkcjonuje centrum aktywności lokalnej – Centrum Aktywności Społecz-

nej; 

 liczba stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji społecznych wzrosła r/r o 2,3%, zaś 

w perspektywie całego analizowanego okresu wzrosła o 55,2% (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, 

niepełnosprawnej oraz wyrównywanie szans zaniedbanych wychowawczo; 

 Doskonalenie warunków dla kształcenia zawodowego, ustawicznego i specjalnego do-

stosowanego 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 monito-

rowania 23 wskaźników (zob. Tabela 16 i Tabela 24). W szczególności zwracają uwagę nastę-

pujące fakty: 

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

od 3 do 6 lat, w 2019 roku wyniósł 114,2%, odnotowując wzrost o 13,8 p.p. w stosunku 

do roku ubiegłego; 

 współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych w 2019 roku wyniósł 109%  

i utrzymał się na poziomie z roku poprzedniego. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe,  

30 listopada 2019 r. zakończyły działalność wszystkie gimnazja w Polsce (Wykres 14); 

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

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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 wydatki na finansowanie wyposażenia bazy techniczno-dydaktycznej w 2019 roku wy-

niosły 2 705 376 zł, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego; 

 liczba przyznanych dzieciom i młodzieży uzdolnionej naukowo, artystycznie i sportowo 

stypendiów wzrosła r/r o 31, a w całym analizowanym okresie wzrosła o 149; 

 liczba uczniów przedwcześnie przerywających edukację zmalała r/r o 75 osób. W całym 

analizowanym okresie nastąpił niemal trzykrotny spadek tej liczby; 

 liczba nauczycieli uczestniczących w formach kursowych zmalała o 1,7% r/r, osiągając 

poziom 10 728 osób. Zmalała też liczba przeszkolonych nauczycieli do pracy 

z uczniami niepełnosprawnymi oraz mającymi trudności w nauce i zachowaniu  

o 11,2% r/r, osiągając wartość 3 189 osób (Wykres 15); 

 wyniki z egzaminu maturalnego i zawodowego są niższe niż w roku poprzednim. Naj-

mniejszy spadek odnotowano przy maturze – 5,8 p.p. Przy egzaminie zawodowym spa-

dek wyniósł 10,3 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 porównaniu 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 monito-

rowania dziewięciu wskaźników (zob. Tabela 17 i Tabela 25). W szczególności zwracają uwa-

gę następujące zmiany wartości wskaźników w 2019 roku: 

 liczba nauczycieli przeszkolonych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych wynosiła 1 143, co oznacza spadek o 5,9% w porównaniu 

do roku poprzedniego (Wykres 17). 

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

wała się na poziomie 962, co oznacza wzrost r/r o 2,6%; 

 w 2019 roku z możliwości stażów i praktyk w przedsiębiorstwach i na uczelniach skorzy-

stało 2 191 uczniów; 

 w 2019 roku wdrożono 35 modułowych programów kształcenia; 

 odnotowano wzrost liczby wprowadzonych innowacji pedagogicznych o 21,7% oraz 

wzrost liczby autorskich programów kształcenia o 45,6% (Wykres 18). 
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Wykres 17. Liczba przeszkolonych nauczycieli oraz osób z kadry administracyjno-obsługowej w zakresie stosowania no-
woczesnych 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. 

B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:  

 Wzrost racjonalności wykorzystania zasobów komunalnych i socjalnych; 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym; 

 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w Mieście.  

Powyższe działania monitorowano z wykorzystaniem dwóch wskaźników, których zmiany 

prezentują Tabela 18 i Tabela 26. W ramach monitoringu bezpieczeństwa publicznego warto 

odnotować, że liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygoto-

wawczym w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców – spadła r/r o 3,4% (Wykres 19). 
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Wykres 19. Przestępstwa stwierdzone w zakończonym postępowaniu przygotowawczym [liczba przestępstw/10 tys. 
mieszkańców] 

 

 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 społecz-

nym; 

 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 monito-

rowania 17 wskaźników (por. Tabela 19 i Tabela 27). W ramach realizacji kierunku działań 

odnotować należy następujące fakty: 

 w 2019 r. w Mieście funkcjonowało 325 programów wspomagających wychowawczą 

funkcję rodziny (wzrost r/r o 30,5%), z których skorzystało 13 185 rodziców (o 1,6% wię-

cej niż w roku ubiegłym); 

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

czyło 536 rodziców (o 10,7% mniej niż w roku ubiegłym). Wskaźnik osiągnął najniższą 

wartość w całym analizowanym okresie. Odnotowano również spadek liczby rodziców 

włączających się w działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły (o 32,1% 

r/r); 

 liczba mieszkań socjalnych zmniejszyła się o 6 w stosunku do roku poprzedniego (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 2019 r. liczba dzieci korzystających ze wsparcia zmalała w stosunku do roku ubiegłego 

o 35,9%, a liczba rodzin korzystających ze wsparcia: psychicznego, psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego, rodzinnego, socjalnego i materialnego zmalała o 10,8% w 

stosunku do roku poprzedniego (Wykres 21); 

 w 2019 roku w Białymstoku funkcjonowało 33 wykwalifikowanych asystentów rodziny,  

z pomocy których skorzystały 243 rodziny, co stanowi spadek o 8,3% 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 2015-2019 na 

podstawie 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 20 i Tabela 

28Tabela 28). Szczególną uwagę zwracają następujące fakty: 

 następuje spadek umieralności niemowląt r/r z 2,9 ‰ w 2018 roku do 2,1‰ w roku 

2019, nadal jest to poziom trzykrotnie niższy niż zanotowany w 2008 roku; 

 w 2019 roku w Mieście funkcjonowało 490 programów profilaktycznych, co oznacza 

wzrost r/r o 2,9%. Wzrost liczby programów przekłada się na wzrost liczby osób objętych 

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

 w 2019 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało 56 lekarzy oraz 164 pracowników kadry 

medycznej. 

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, społecz-

nej, 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. 
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Postępy w realizacji powyższych kierunków działań obrazują wartości przyjętych do monito-

rowania pięciu wskaźników (zob. Tabela 21 i Tabela 29). W szczególności zwracają uwagę 

następujące zmiany i cechy miasta obrazujące niniejszy kierunek działań w 2019 roku: 

 17 organizacji pozarządowych realizowało projekty w drodze otwartych konkursów ofert 

i w trybie małych grantów; 

 w Mieście realizowane były 2 programy wsparcia osób niepełnosprawnych; 

 osoby niepełnosprawne złożyły 3 677 wniosków o dofinansowanie w ramach środków  

z PFRON, co oznacza wzrost o 45,4% r/r; 

 w Białymstoku funkcjonowało 15 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 14. 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 2019 Źródło 

1.  Liczba miejsc w żłobkach40 
miejsca/1000 dzieci w 

wieku od 0 do 2 lat 
65 72 76 86 101 119 140 153 157 149 195 224 BDL 

2.  Liczba miejsc w przedszkolach41 
miejsca/1000 dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat 
781 816 800 777 786 795 912 824 947 1 049 1 070 1 011 BDL 

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

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

5.  Liczba studentów 
osoby/1000 mieszkań-

ców 
156 159 153 146 135 120 110 103 98 89 83 81 BDL 

6.  Liczba lekarzy42 
osoby/10 tys. miesz-

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

7.  Kadra medyczna ogółem43 
osoby/10 tys. miesz-

kańców 
149 152 153 153 BD 168 163 168 174 166 167 164 BDL 

8.  Liczba placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej44 
jednostki/10 tys. 

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

9.  
Liczba porad ogółem udzielonych w placówkach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej45 
jednostki/mieszkańca 5 5 5 5 11,4 11,7 12,0 11,6 12,5 12,6 12,2 12 BDL 

10.  Liczba łóżek w szpitalach46 
jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
87 87 86 79 85 85 86 84 85 84 82 71 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 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 45 BDL 

13.  
Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu 

przygotowawczym 

jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
240 248 230 244 251 233 181 173 1673 155 207 200 BDL 

                                                      
40 Miejsca ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi). 
41 Wskaźnik obejmuje miejsca w przedszkolach i przedszkolach specjalnych. 
42 Wskaźnik obejmuje personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy. 
43 Wskaźnik obejmuje: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne wg podstawowego miejsca pracy. 
44 Od 2012 r. porady dotyczą placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prezentowanych łącznie z przychodniami MON oraz MSW. 
45 Od 2012 r. porady dotyczą placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prezentowanych łącznie z przychodniami MON oraz MSW. 
46 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 2019 Źródło 

14.  Zmiana liczby mieszkań w zasobach mieszkaniowych rok do roku % 1,3 1,3 0,5 1,4 1,9 1,3 1,4 1,7 1,4 1,6 1,5 1,8 BDL 

15.  Mieszkania oddane do użytkowania szt. 1 574 1 533 1 630 1 711 2 249 1 574 1 736 2 088 1 795 2 033 1 927 2 450 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 8,23 BDL 

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

kańców 
391 396 399 404 411 415 421 427 432 438 444 452 BDL 

18.  
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w zasobach mieszka-

niowych 
m2 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 BDL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z BDL GUS. 

Tabela 15. Priorytet B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

1.  Liczba centrów aktywności lokalnej47 jednostka 1 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 0 BRM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 16. Priorytet B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

1.  
Liczba dzieci i młodzieży objętych systemem edukacji w 

stosunku 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 99,01 EDU48 

2.  
Liczba dzieci, którym zorganizowano zespoły wczesnego 

wspomagania dziecka49 
jednostka 42 66 92 134 219 217 277 251 237 266 127 55 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 97,6 102,0 100,4 114,2 EDU 

                                                      
47 Centrum aktywności lokalnej rozumiane jest jako Centrum Aktywności Społecznej. 
48 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%. 
49 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 2019 Źródło 

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 BD EDU 

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 BD EDU 

6.  
Średni wynik matur osiągnięty przez białostockie szkoły w 

porównaniu do średniej krajowej 
% 97,53 92,86 98,78 93,21 102,33 102,04 117,73 116,34 101,20 107,20 106,30 100,50 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 97,94 112,10 108,10 97,80 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 57,34 EDU 

9.  
Liczba olimpijczyków i laureatów olimpiad i turniejów na 

szczeblu ogólnokrajowym 
osoba 259 361 425 549 750 926 454 528 400 299 386 280 EDU 

10.  

Liczba przyznanych stypendiów dzieciom i młodzieży uzdol-

nionej naukowo, artystycznie, sportowo, za innowacyjną myśl 

techniczną 

jednostka 172 246 281 277 306 304 354 369 362 397 290 321 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 1 227 EDU 

12.  Liczba uczniów objętych programem socjoterapii osoba 1 340 1 344 1 458 1 683 1 638 1 223 857  644 683 593 506 491 EDU 

13.  

Liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających z zajęć 

pozalekcyjnych 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 18,61 EDU 

14.  Liczba uczniów objętych programami pomocy socjalnej50 osoba 2 794 2 776 3 730 2 358 3 526 2 958 3 643 3 269 2 224 1 828 1 659 1 229 MOPR 

15.  
Liczba uczniów przedwcześnie przerywających edukację w 

stosunku do ogółu uczniów 
osoba 845 805 817 760 352 570 336 295 263 219 390 315 EDU 

16.  Liczba ofert centrum kształcenia zawodowego jednostka 160 175 170 172 293 147 105 110 138 114 111 41 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 2 705 376 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 10 728 EDU 

                                                      
50 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 2019 Źródło 

19.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli do prowadzenia godzin 

wychowawczych 
osoba 2 939 2 985 2 834 2 880 3 199 4 049 2 666 2 610 2 929 2 731 3 137 2 670 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 3 189 EDU 

21.  
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu 

zawodowego 
osoba 1 022 1 147 1 204 981 372 347 543 335 313 276 265 298 EDU 

22.  
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach z przygotowania 

do życia w rodzinie w stosunku do ogółu uczniów51 
% 33,08 32,66 32,34 32,90 35,16 36,96 26,19 42,57 51,80 54,26 31,01 55,73 EDU 

23.  

Liczba uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

objętych 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 82,66 EDU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 17. Priorytet B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

1.  
Liczba sal multimedialnych i pracowni symulacyjnych do kształcenia zawo-

dowego i specjalistycznego 
jednostka 137 158 187 219 285 334 318 314 409 464 507 343 EDU 

2.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych 

technologii 
osoba 973 983 1 284 1 374 930 513 1 157 1 168 808 1 188 1 215 1 143 EDU 

3.  

Liczba przeszkolonych osób kadry administracyjno-obsługowej w zakresie 

stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ze 

środków Miasta 

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

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

czeniowych 
etat 8 326 8 376 8 406 8 358 8 245 7 744 8 051 8 165 8 197 8 358 8 613 8 368 EDU 

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

uczelniami 
jednostka 1 100 1 227 1 168 1 158 1 048 870 554 785 656 737 938 962 EDU 

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

uczelniach 
osoba 3 220 3 224 3 431 3 013 2 928 2 608 2 155 1 995 2 790 3 002 3 028 2 191 EDU 

7.  Liczba wdrożonych modułowych programów kształcenia jednostka 43 43 49 47 75 71 54 66 65 62 43 35 EDU 

8.  Liczba autorskich programów kształcenia jednostka 190 226 245 241 316 313 217 194 127 190 195 284 EDU 

9.  Liczba wprowadzonych innowacji pedagogicznych jednostka 38 67 135 156 127 150 137 90 143 164 281 342 EDU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

                                                      
51 W odniesieniu do wszystkich uczniów realizujących obowiązek szkolny (bez przedszkoli). 
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Tabela 18. Priorytet B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

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

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

programach profilaktycznych 
osoba 42 250 44 576 49 937 49 109 47 946 47 063 46 865 41 080 43 181 43 174 44 88052 42 068 

EDU/ 

MOPR/ 

POW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 19. Priorytet B.5 Wspieranie rodzin 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

1.  
Liczba pracowników poradnictwa rodzinnego i psychologiczno-

pedagogicznego zajmujących się poradnictwem 
osoba 223 423 256 252 276 272 237 188 269 285 27153 319 

EDU/ 

MOPR/ 

POW 

2.  Liczba programów wspomagających wychowawczą funkcję rodziny jednostka 244 259 265 358 283 334 302 226 274 219 24954 325 

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 98055 13 185 

EDU/ 

MOPR/ 

POW 

4.  Liczba szkół przy których funkcjonują „Szkoły dla rodziców” jednostka 18 23 26 27 38 33 17 15 13 9 14 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 60056 536 
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 11 128 EDU 

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

wania do życia w rodzinie w stosunku do ogółu rodziców57 
% 32,89 32,1 32 32,17 BD BD BD BD BD BD BD BD EDU 

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

nie 
osoba 161 169 167 166 162 163 232 144 144 203 153 143 EDU 

                                                      
52 44 662(EDU), 164(MOPR), 54(POW). 
53 225(EDU), 35(MOPR), 11(POW). 
54 234(EDU), 13(MOPR), 2(POW). 
55 12 666(EDU), 298(MOPR), 16(POW). 
56 572 (EDU), 28(MOPR). 
57 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 2019 Źródło 

9.  Liczba dzieci korzystających ze wsparcia58 osoba 103 136 129 112 321 200 299 1 124 1 132 1 288 1 96459 1 258 
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 35060 9 11061 9 355 8 348 MOPR 

11.  Liczba osób objętych programami prorodzinnymi osoba 32 26 31 25 321 BD BD BD BD BD 1062 562 POW 

12.  Liczba placówek pobytu dziennego jednostka 6 6 6 7 8 24 27 28 28 27 2563 22 
DSP/ 

MOPR 

13.  Liczba osób objętych dziennym pobytem osoba 187 203 215 271 280 602 854 910 778 697 63064 623 
DSP/ 

MOPR 

14.  Liczba wykwalifikowanych asystentów rodziny osoba BD 2 2 2 15 22 12 24 25 25 3165 33 
DSP/ 

MOPR 

15.  Liczba rodzin korzystających z instytucji asystenta rodziny rodzina BD 17 17 18 115 127 156 241 228 262 26566 243 
DSP/ 

MOPR 

16.  Liczba mieszkań socjalnych jednostka 395 447 543 639 691 743 1 030 1 037 839 948 939 944 ZMK 

17.  

Liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej67 

jednostka 0 0 0 0 3 2 14 13 13 12 12 11 DSP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

                                                      
58 W szczególności dotyczy wsparcia: psychicznego, psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, prawnego, rodzinnego, socjalnego i materialnego, m.in w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie. 
59 1 198 (MOPR), 766 (POW). 
60 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). 
61 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). 
62 Wartość wskaźnika 1 Placówki (pozostałe Placówki osiągnęły wartość 0). 
63 24 (DSP), 1 (MOPR). 
64 54 (MOPR), 576 (DSP). 
65 25 (dane MOPR). 
66 243 (dane DSP). 
67 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 20. 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 2019 Źródło 

1.  Wskaźnik umieralności niemowląt 

promil (liczba 

zgonów/1000 

urodzeń żywych) 

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

2.  Liczba programów profilaktycznych jednostka 447 478 538 560 597 626 512 516 501 421 476 490 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 47 236 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 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 3 910 DSP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 21. 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 2019 Źródło 

1.  
Liczba organizacji pozarządowych realizujących specjalistyczne zadania publiczne z 

zakresu pomocy społecznej68 
jednostka 20 26 30 28 19 28 21 20 20 20 21 17 DSP 

2.  Liczba programów wsparcia osób niepełnosprawnych jednostka 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 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 3 677 MOPR 

4.  Liczba placówek wsparcia osób niepełnosprawnych jednostka 6 7 8 9 11 13 13 13 14 13 14 15 DSP 

5.  Liczba projektów i kampanii z zakresu integracji społecznej jednostka 5 5 6 8 8 8 2 1 0 4 0 7 MOPR 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

                                                      
68 Wskaźnik określa liczbę organizacji realizujących projekty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i trybie małych grantów obsługiwanych przez Referat Spraw Społecznych Departamentu Spraw Społecz-
nych. 
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Tabela 22. Cel strategiczny B. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki – oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2019  

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 

Trend 
oczekiwany 

do 2020 

2019 Zmiana 2008-2019 

1.  Liczba miejsc w żłobkach 
miejsca/1000 dzieci 

w wieku od 0 do 2 lat 
65  224  

2.  Liczba miejsc w przedszkolach 
miejsca/1000 dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat 
781  1 011  

3.  
Współczynnik skolaryzacji brutto w szko-

łach podstawowych 
% 101,52  109,46  

4.  
Współczynnik skolaryzacji brutto w gim-

nazjach 
% 107  BD _ 

5.  Liczba studentów 
Osoby/1000 mieszkań-

ców 
156,2  81  

6.  Liczba lekarzy 
Osoby/10 tys. miesz-

kańców 
48  56  

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

kańców 
149  164  

8.  
Liczba placówek ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej 

Jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
0,71  10  

9.  

Liczba porad ogółem udzielonych w 

placówkach ambulatoryjnej opieki zdro-

wotnej 

Jednostki/mieszkańca 4,82  12,16  

10.  Liczba łóżek w szpitalach 
Jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
87,2  71  

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  45  

13.  

Liczba przestępstw stwierdzonych w 

zakończonym postępowaniu przygoto-

wawczym 

Jednostki/10 tys. 

mieszkańców 
240  200  

14.  
Zmiana liczby mieszkań w zasobach 

mieszkaniowych rok do roku 
% 1,3  1,8  

15.  Mieszkanie oddane do użytkowania Szt. 1 574  2 450  

16.  Mieszkania oddane do użytkowania 
Jednostki/1000 miesz-

kańców 
5,3  8,2  

17.  
Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 

mieszkańców 

Jednostki/1000 miesz-

kańców 
391  452  

18.  
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 

mieszkania w zasobach mieszkaniowych 
m2 59,6  61  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych z BDL GUS.  

Tabela 23. Priorytet B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczekiwany 

do 2020 
2019 

Zmiana 

2008-2019 

1.  Liczba centrów aktywności lokalnej jednostka 1  1 - 

2.  Liczba funkcjonujących rad osiedli jednostka 
W Białymstoku 

rady osiedli funk-
cjonują od 2016 r. 

 0 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
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Tabela 24. Priorytet B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczeki-

wany do 2020 
2019 

Zmiana 

2008-2019 

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

% 99,55  99,01  

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

jednostka 42  55  

3.  
Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w 
stosunku do ogółu dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

% 87,8  114,2  

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 egzaminów gimnazjalnych w porównaniu do śred-
niej krajowej 

% 107,76  BD - 

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

% 97,53  100,50  

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

% 98,81  97,80  

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

% 49,38  57,34  

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

osoba 259  280  

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

jednostka 172  321  

11.  Liczba uczniów objętych stypendiami motywacyjnymi osoba 1 130  1 227  

12.  Liczba uczniów objętych programem socjoterapii osoba 1 340  491  

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

% 54,69  18,61  

14.  
Liczba uczniów objętych programami pomocy socjal-
nej 

osoba 2 794  1 229  

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

osoba 845  315  

16.  Liczba ofert centrum kształcenia zawodowego jednostka 160  41  

17.  
Wysokość środków finansowych na wyposażenie bazy 
techniczno-dydaktycznej 

zł 693 613  2 705 376  

18.  
Liczba nauczycieli uczestniczących w formach kurso-
wych 

osoba 18 547  10 728  

19.  
Liczba przeszkolonych nauczycieli do prowadzenia 
godzin wychowawczych 

osoba 2 939  2 670  

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

osoba 2 551  3 189  

21.  
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień 
awansu zawodowego 

osoba 1 022  298  

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

% 33,08  55,73  

23.  
Liczba uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimna-
zjalnych objętych doradztwem i preorientacją zawo-
dową w stosunku do ogółu uczniów 

% 58,31  82,66  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
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Tabela 25. Priorytet B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczekiwa-

ny do 2020 
2019 

Zmiana 
2008-2019 

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

jednostka 137  343  

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

osoba 973  1 143  

3.  

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

osoba 121  142  

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

etat 8 326  8 368  

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

jednostka 1 100  962  

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

osoba 3 220  2 191  

7.  
Liczba wdrożonych modułowych programów kształ-
cenia 

jednostka 43  35  

8.  Liczba autorskich programów kształcenia jednostka 190  284  

9.  Liczba wprowadzonych innowacji pedagogicznych jednostka 38  342  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 26. Priorytet B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend oczekiwa-

ny do 2020 
2019 

Zmiana 

2008-2019 

1.  Liczba katastrof i sytuacji kryzysowych jednostka 1  1 - 

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

osoba 42 250  42 068  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 27. Priorytet B.5. Wspieranie rodzin 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend ocze-
kiwany do 

2020  
2019 

Zmiana 
2008-2019 

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

osoba 223  319  

2.  
Liczba programów wspomagających wychowawczą funkcję 
rodziny 

jednostka 244  325  

3.  
Liczba rodziców korzystających z programów wspomagających 
wychowawczą funkcję rodziny 

osoba 9 763  13 185  

4.  Liczba szkół przy których funkcjonują „Szkoły dla rodziców” jednostka 18  14  

5.  Liczba rodziców uczestniczących w „Szkołach dla rodziców” osoba 543  536  

6.  
Liczba rodziców włączających się w działalność dydaktyczną 
wychowawczą i opiekuńczą szkoły 

osoba 12 425  13 185  

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

% 32,89  BD - 

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

osoba 161  143  

9.  Liczba dzieci korzystających ze wsparcia osoba 103  1 258  

10.  Liczba rodzin korzystających ze wsparcia rodzina 6 886  8 348  
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend ocze-
kiwany do 

2020  
2019 

Zmiana 
2008-2019 

11.  Liczba osób objętych programami prorodzinnymi osoba 32  562   

12.  Liczba placówek pobytu dziennego jednostka 6  25  

13.  Liczba osób objętych dziennym pobytem osoba 187  623  

14.  Liczba wykwalifikowanych asystentów rodziny osoba BD  33 
69 

15.  Liczba rodzin korzystających z instytucji asystenta rodziny rodzina BD  243 
70 

16.  Liczba mieszkań socjalnych jednostka 395  944  

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

jednostka 0  11  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 28. Priorytet B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend 

oczekiwany 
do 2020 

2019 
Zmiana  

2008-2019 

1.  Wskaźnik umieralności niemowląt 

promil (liczba 
zgonów/1000 

urodzeń 
żywych) 

7,1  2,1  

2.  Liczba programów profilaktycznych jednostka 447  490  

3.  Liczba osób objętych programami profilaktycznymi osoba 41 209  47 236  

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  3 910  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

Tabela 29. Priorytet B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend ocze-
kiwany do 

2020 
2019 

Zmiana 
2008-2019 

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

jednostka 20  17  

2.  Liczba programów wsparcia osób niepełnosprawnych jednostka 3  4  

3.  Liczba wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne osoba 3 445  3 677  

4.  Liczba placówek wsparcia osób niepełnosprawnych jednostka 6  15  

5.  Liczba projektów i kampanii z zakresu integracji społecznej jednostka 5  7  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

  

                                                      
69 Zmiana określona na podstawie danych z 2009 r. (2). 
70 Zmiana określona na podstawie danych z 2009 r. (17). 
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3.3. Rozwój gospodarczy 

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

większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy 

Cel strategiczny C obejmuje cztery priorytety (wymienione poniżej wraz z kierunkami dzia-

łań). Cel ten jest monitorowany poprzez wskaźniki ogólne, bez przypisania ich do priorytetów 

(omówione 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 

terenów 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 ba-

zie 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 30 i Tabela 31) należy zwrócić uwagę na następujące zmiany, jakie zaszły  

w 2019 roku: 

 ilość środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca zmalała o 5,7% w stosunku do roku poprzedniego, kształtując się 

na poziomie 771,46 zł; 

 wysokość nakładów inwestycyjnych na jednego mieszkańca kształtowała się na poziomie 

1 522,67 zł, co plasuje wynik na drugim miejscu w analizowanym okresie 2008-2019 

(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 6,4%, co oznacza kontynuację trendu wzrostowego zapoczątkowanego 

w 2014 r.; 

 na terenie Białegostoku zarejestrowanych było 36 072 podmiotów gospodarczych.  

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

o 20,9% (Wykres 25); 

 sukcesywnie wzrastało średnie miesięczne wynagrodzenie brutto. W 2019 r. wyniosło 

4 744,13 zł i było o 7,9% 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 30. Cel strategiczny C. Rozwój gospodarczy – wskaźniki ogólne  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednost-

ka 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

1.  
Wysokość nakładów inwestycyj-
nych* 

zł 171 727 772 265 259 327 345 374 575 256 842 848 257 657 650 244 453 805 242 725 686 122 584 376 106 853 145 329 531 973 537 529 944 453 077 282 DFN 

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

zł/mieszk
ańca 

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 1 522,67 DFN 

3.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach bieżących 

mln zł71 3 611,4 3 799,5 3 572,6 3 294,5 3 245,1 3 065,0 2 756,2 2 657,5 2 905,9 3 327,0 3 465,5 3 821,7 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 96,3 109,6 115,7 101,8 108,6 GUS 

5.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach bieżących na jednego 
zatrudnionego 

zł 230 968 263 834 261 306 258 172 267 948 266 544 242 156 243 878 254 479 278 455 296 983 315 865 GUS 

6.  
Liczba podmiotów gospodarczych 
wg rejestru REGON ogółem 

jednost-
ka 

29 827 30 059 31 264 31 339 32 410 33 085 33 735 34 407 34 844 35 409 35 926 36 072 GUS 

7.  Nakłady na działalność B+R** mln zł 74,7 66,3 103,9 139,5 139,0 204,7 233,4 300,7 177,6 261,5 332,9 411,7 BDL 

8.  
Pracujący72 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 2 246 BDL 

9.  
Nakłady na działalność innowacyj-
ną w przemyśle (przedsiębior-
stwach przemysłowych)** 

tys. zł 445 458 290 955 BD 311 232 494 986 300 497 248 730 349 242 412 110 335 347 237 603 217 076 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 4 744,13 GUS 

11.  
Udział wydatków inwestycyjnych 
budżetu Miasta w wydatkach 
ogółem 

% 17,99 22,52 24,49 17,48 16,98 16,97 16,14 8,64 7,02 17,39 24,65 19,74 DFN 

12.  
Środki z budżetu UE przeznaczone 
na inwestycje 

zł/ miesz-
miesz-
kańca 

3,17 353,94 552,12 342,57 447,73 434,14 388,14 22,14 23,94 618,52 818,29 771,46 DFN 

13.  Jakość życia w Mieście 
badania 
miesz-

kańców 
      

Poprawiła się 
– 71,5%; 
Pozostała 

   
Poprawiła się 

– 60,7%; 
Pozostała 

 BW 

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

ka 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

bez zmian – 
22,0%; 

Uległa po-
gorszeniu – 

2,6%; 
 Trudno 

powiedzieć – 
3,9% 

bez zmian – 
24,0%; 

Uległa po-
gorszeniu – 

10,8 %; 
 Trudno 

powiedzieć – 
4,5% 

14.  
Innowacyjność i konkurencyjność 
przedsiębiorstw 

badania 
przedsię-
biorców 

      

Poprawiła się 
– 92,0% 

Pozostała 
bez zmian – 

8,0% 

   

Znacząca 
poprawa 
30,5%, 

Nieznaczna 
poprawa 
45%, Bez 

zmian 23% 
Nieznaczne-
mu pogor-

szeniu 1,5% 

 BW 

15.  
Powierzchnia terenów inwestycyj-
nych w Mieście z dostępną infra-
strukturą73 

ha        1 700   BD 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 2011-2018 danych z BDL GUS, danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

 

 

 

 

 

                                                      
73 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 31. Cel strategiczny C. Rozwój gospodarczy – oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednost-

ka 
2008 

Oczekiwana 

tendencja zmian 

do 2020 roku 

2019 
Zmiana 

2008-2019 

1.  
Wysokość nakładów inwestycyj-
nych 

zł 171 727 772  453 077 282  

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

zł/mieszk
ańca 

583,8  1 522,67  

3.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach bieżących 

mln zł 3 611,4  3 821,7  

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

% 113,1  108,6  

5.  
Produkcja sprzedana przemysłu w 
cenach bieżących na jednego 
zatrudnionego 

zł 230 968  315 865  

6.  
Liczba podmiotów gospodarczych 
wg rejestru REGON ogółem 

jednost-
ka 

29 827  36 072  

7.  Nakłady na działalność B+R mln zł 74,7  411,7  

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

EPC 1 567  2 246  

9.  
Nakłady na działalność innowacyj-
ną w przemyśle (przedsiębior-
stwach przemysłowych) 

tys. zł 445 458  217 076  

10.  
Średnie miesięczne wynagrodzenie 
brutto 

zł 2 994,05  4 744,13  

11.  
Udział wydatków inwestycyjnych 
budżetu Miasta w wydatkach 
ogółem 

% 17,99  19,74  

12.  
Środki z budżetu UE przeznaczone 
na inwestycje 

zł/ 
miesz-
kańca 

3,17  771,46  

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% 


74 

14.  
Innowacyjność i konkurencyjność 
przedsiębiorstw 

badania 
przedsię-
biorców 

BD  

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

Bez zmian – 23% 
Nieznacznemu pogorszeniu – 

1,5% 


75 

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 2011-2018, danych z BDL GUS, danych uzyskanych z 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ankiet CATI. 

 

 

 

 

 

                                                      
74 Zmiana określona na podstawie danych z 2014 r. i 2019 r. (Poprawiła się – 71,5%; Pozostała bez zmian – 22,0%; Uległa po-gorszeniu – 
2,6%; Trudno powiedzieć – 3,9%). 
75 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 

rozwoju funkcji kulturalnych Miasta; 

 Konsolidacja środowisk twórczych oraz inspirowanie powstania struktur sieciowych 

i klastrowych 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 międzynarodowym 

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 znacze-

niu 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 

Miasta, 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 przedsiębiorstwami i środowiskami akademickimi; 

 Poprawa jakości usług turystycznych, w tym opracowanie koszyka markowych produk-

tów 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 32 i Tabela 

34 oraz 14 wskaźników dodatkowych – zob. Tabela 33 i Tabela 35) pozwala zwrócić uwagę 

na następujące trendy: 

 organizacja imprez sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w 2019 r. zwiększyła 

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

 w 2019 r. można było zaobserwować wzrost r/r liczby turystów krajowych  

(o 10,8%) oraz wzrost liczby turystów zagranicznych (o 13,8% r/r) korzystających z noc-

legów 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 2019 wynosiła 9,4 – wzrosła  

o 0,9 w porównaniu z rokiem ubiegłym; 

 liczba szlaków i tras turystycznych w Mieście wzrosła o 1 w porównaniu do roku 2019; 

 w 2019 r. wysokość dotacji udzielonych przez Miasto na rzecz podmiotów realizujących 

zadania w sferze kultury osiągnęła wartość wyższą od odnotowanej w roku poprzednim 

o 1,5%, osiągając tym samym najwyższą wartość w całym analizowanym okresie; 

 w 2019 r. liczba osób zwiedzających muzea nieznacznie spadła w porównaniu do roku 

poprzedniego (o 18 osób), była jednak ponad 2-krotnie wyższa niż w 2008 r.; 

 w roku 2019 liczba stowarzyszeń o charakterze kulturalno-oświatowym wynosiła 210,  

co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,2%; 
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 liczba festiwali i imprez zorganizowanych w Mieście w 2019 r. wzrosła o 21,5% wzglę-

dem roku poprzedniego, osiągając poziom ponad 3-krotnie wyższy niż w 2008 roku ; 

 w 2019 r. na 1000 mieszkańców przypadało 3 907 wolumenów księgozbioru bibliotek,  

a przeciętny czytelnik wypożyczył 19 pozycji książkowych; 

 w 2019 r. wydatki na rewitalizację i ochronę zabytków wzrosły o 80,3% względem  

poprzedniego roku (Wykres 27); 

 w roku 2019 wartość środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł pozyskanych  

na cele kulturalne zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 50,4% i wyniosła  

881,6 tys. zł; 

 w Mieście prowadzone były działania zachęcające do prowadzenia zdrowego trybu ży-

cia. W analizowanym okresie systematycznie wzrasta liczba zorganizowanych na terenie 

Miasta imprez rekreacyjnych oraz liczba imprez sportowych adresowanych do dzieci i 

młodzieży, odpowiednio: 3-krotnie i niemal 4-krotnie; 

 w roku 2019 w zawodach o randze międzynarodowej uczestniczyło 41 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 32. Cel strategiczny D. Kultura, sport i turystyka – wskaźniki ogólne 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

1.  Liczba czytelników 

osoby/1000 

mieszkań-

ców 

148 153 153 145 145 139 137 137 139 146 148 156 BDL 

2.  Wypożyczenia księgozbioru 
wolumen/ 

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

3.  Liczba widzów ogółem w kinach osoby 467 396 655 628 662 774 716 924 669 668 602 051 648 749 711 168 831 688 867 890 891 868 937 439 BDL 

4.  Liczba zwiedzających muzea osoby 50 449 33 714 45 741 66 082 54 469 62 113 64 377 99 107 123 058 106 112 117 433 117 415 BDL 

5.  Liczba stowarzyszeń o charakterze kulturalno-oświatowym jednostka 14576 15577 16478 17279 18680 18581 19182 20183 19084 19585 19486 21087 ORN 

6.  Liczba muzeów (łącznie z oddziałami) jednostka 7 4 6 5 5 6 6 9 9 8 8 888 BDL 

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

8.  Liczba domów kultury i klubów osiedlowych89 jednostka BD 16 BD 15 17 17 17 18 18 18 17 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 3 907 BDL 

                                                      
76 W tym: 106 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
77 W tym: 116 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
78 W tym: 125 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
79 W tym: 133 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
80 W tym: 147 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
81 W tym: 150 z osobowością prawną, 28 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
82 W tym: 154 z osobowością prawną, 30 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
83 W tym: 165 z osobowością prawną, 29 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
84 W tym: 155 z osobowością prawną, 28 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych. 
85 W tym: 159 z osobowością prawną, 28 oddziałów bez osobowości prawnej i 8 zwykłych. 
86 W tym: 161 z osobowością prawną, 27 oddziałów bez osobowości prawnej i 6 zwykłych. 
87 W tym: 173 z osobowością prawną, 27 oddziałów bez osobowości prawnej i 10 zwykłych. 
88 W Mieście funkcjonuje 6 muzeów i 2 oddziały. 
89 Do 2011 r. statystyki sporządzane były co dwa lata. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

10.  Liczba wystaw i ekspozycji w muzeach i galeriach sztuki90 jednostka 78 66 73 104 92 83 85 91 93 83 67 65 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 1 714 
BDL/KPS-

I 

12.  Imprezy i festiwale kulturalne zorganizowane w Mieście jednostka 45 209 107 140 138 226 189 198 203 163 130 158 KPS-I 

13.  Liczba turystów krajowych korzystających z noclegów w Mieście osoby 133 510 131 167 131 453 140 505 135 038 149 291 145 630 148 194 148 420 152 748 153 988 170 666 BDL 

14.  
Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w 

Mieście 
osoby 27 852 30 356 32 596 46 224 78 485 98 245 101 618 99 294 93 080 86 064 78 248 89 013 BDL 

15.  Liczba miejsc noclegowych 

jednost-

ka/1000 

mieszkań-

ców 

5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8,5 9,4 BDL 

16.  Liczba hoteli jednostka 8 8 9 9 10 12 13 13 14 15 16 18 BDL 

17.  Liczba hoteli91 jednostka 8 9 9 9 11 13 13 14 16 16 17 17 

Urząd 

Marszał-

kowski 

Woje-

wództwa 

Podlaskie-

go 

18.  
Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania o standardzie 

poniżej standardu hotelowego92 
jednostka 12 13 13 14 15 15 14 13 12 10 13 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 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 2 BDL 

21.  Liczba klubów sportowych93 jednostka 91 BD 89 BD 92 BD 106 BD 110 BD 123 BD BDL 

                                                      
90 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. 
91 Wskaźnik dodany do Raportu za rok 2017 w ramach zaleceń pokontrolnych. 
92 Stan na dzień 31 VII. 
93 Statystyki sporządzane co dwa lata. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

22.  Liczba osób ćwiczących w klubach sportowych94 osoby 9 126 BD 8 937 BD 9 445 BD 8 439 BD 9 695 BD 11 374 BD BDL 

23.  
Liczba klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligo-

wych najwyższego szczebla 
jednostka 4 4 3 3 3 2 4 2 5 7 7 9 KPS-III 

24.  Liczba stadionów95 jednostka 2 2 2 2 2 2 2 BD BD BD 5 BD BDL 

25.  Liczba boisk96 jednostka 4 5 6 6 4 4 8 BD BD BD 2597 BD BDL 

26.  Liczba hal sportowych98 jednostka 4 4 4 4 5 5 6 BD BD BD 5 BD BDL 

27.  Liczba pływalni99 jednostka 4 4 4 4 3 3 3 BD BD BD 6 BD BDL 

28.  Inne obiekty sportowe100 jednostka 9 10 10 10 9 9 10 BD BD BD 36101 BD BDL 

29.  Liczba trenerów prowadzących zajęcia sportowe102 osoby 166 BD 199 BD 214 BD 227 BD 329 BD 374 BD BDL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

                                                      
94 Statystyki sporządzane są co dwa lata. 
95 Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
96 Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
97 Boiska duże – 9, boiska małe – 16. 
98 Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
99 Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2018 r.). 
100 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.). 
101 Sale gimnastyczne – 3, sale pomocnicze – 9, korty – 2, tory – 3, lodowisko – 1, strzelnice – 1, trasa narciarska – 1, inne obiekty – 19. 
102 Statystyki sporządzane są co 2 lata. 
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Tabela 33. Dodatkowe wskaźniki monitorowania w obszarze kultury, sportu i turystyki 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 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 3 098 322 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 3 486 370 
DFN/ 

ZMK 

3.  
Wielkość środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł 

pozyskanych 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 1 778 337 881 579 KPS-I 

4.  
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w ramach part-

nerstwa103 
jednostka - - - - - - 1 0 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 11 KPS-II 

6.  
Liczba inicjatyw na rzecz tworzenia markowych produktów 

turystycznych 
jednostka 1 1 - 1 - 1 1 0 0 0 0 0 KPS-II 

7.  Liczba markowych produktów turystycznych jednostka 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 KPS-II 

8.  
Wysokość wsparcia inicjatyw podmiotów prywatnych i społecz-

nych z zakresu turystyki ze strony Miasta104 
zł 72 800 90 300 94 000 82 900 48 960 74 950 77 000 80 000 91 543 144 907 274 320 387 754 KPS-II 

9.  Liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych jednostka 34 59 52 68 70 76 83 86 87 89 94 102 KPS-III 

10.  Funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej105 jednostka 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 KPS-II 

11.  

Liczba medali zdobytych przez sportowców trenujących w 

Mieście w oficjalnych zawodach: Mistrzostwa Polski, Mistrzo-

stwa Europy, Mistrzostwa Świata 

jednostka 495 515 507 508 470 493 508 521 527 535 541 519 KPS-III 

12.  Sportowcy uczestniczący w imprezach międzynarodowych osoby 19 26 22 25 27 30 38 39 43 42 46 41 KPS-III 

13.  Liczba przyszkolnych obiektów sportowych jednostka 86 86 86 86 86 86 86 102106 111 126 127 127 EDU 

14.  Liczba imprez sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży jednostka 39 46 50 79 92 121 124 126 131 138 145 153 KPS-III 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

                                                      
103 Partnerstwo rozumiane jest jako partnerstwo publiczno-prywatne. 
104 Dotyczy głównie prowadzenia sezonowej informacji turystycznej w wieży bramnej Pałacu Branickich oraz  pojedynczych działań mających na celu rozwój turystyki w Białymstoku. 
105 Dane za lata 2015-2017 zostały zaktualizowane w wyniku wystąpienia pokontrolnego. 
106 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 34. Cel strategiczny D. Kultura, sport i turystyka – oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend 

oczekiwany 
do 2020 

2019 
Zmiana  

2008-2019 

1.  Liczba czytelników 
osoby/1000 

mieszkańców 
148  156  

2.  Wypożyczenia księgozbioru 
wolu-

men/czytelnika 
15,8  19  

3.  Liczba widzów ogółem w kinach osoby 467 396  937 439  

4.  Liczba zwiedzających muzea osoby 50 4449  117 415  

5.  
Liczba towarzystw i stowarzyszeń o charakterze 
kulturalno-oświatowym, związków twórczych i 
chórów 

jednostka 85  210  

6.  Liczba muzeów (łącznie z oddziałami) jednostka 7  8  

7.  Liczba galerii i salonów sztuki jednostka 4  3 - 

8.  Liczba domów kultury i klubów osiedlowych jednostka 19  17  

9.  Księgozbiór bibliotek 
wolumen/1000 
mieszkańców 

3 183,1  3 907  

10.  
Liczba wystaw i ekspozycji w muzeach i galeriach 
sztuki 

jednostka 92  65  

11.  Imprezy oświatowe w muzeach i galeriach sztuki jednostka 320  1 714  

12.  
Imprezy i festiwale kulturalne zorganizowane w 
Mieście 

jednostka 45  158  

13.  
Liczba turystów krajowych korzystających z 
noclegów w Mieście 

osoby 93 983  170 666  

14.  
Liczba turystów zagranicznych korzystających z 
noclegów w mieście 

osoby 21 484  89 013  

15.  Liczba miejsc noclegowych 
jednostka/1000 

mieszkańców 
5  9,4  

16.  Liczba hoteli jednostka 8  18  

17.  
Liczba hoteli (wskaźnik dodany do Raportu za 
rok 2017 w ramach zaleceń pokontrolnych) 

jednostka 8  17 

18.  
Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania o 
standardzie poniżej standardu hotelowego 

jednostka 12  13  

19.  
Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług 
turystycznych i hotelowych w stosunku do liczby 
podmiotów GN ogółem 

% 2  2 - 

20.  
Liczba podmiotów działających w ramach 
przemysłów kultury w stosunku do liczby 
podmiotów GN ogółem 

% 2  2 - 

21.  Liczba klubów sportowych jednostka 91  BD - 

22.  Liczba osób ćwiczących w klubach sportowych osoby 9 126  BD - 

23.  
Liczba klubów sportowych uczestniczących w 
rozgrywkach ligowych wyższego szczebla 

jednostka 3  9  

24.  Liczba stadionów jednostka 2  BD - 

25.  Liczba boisk jednostka  4  BD - 

26.  Liczba hal sportowych jednostka 3  BD - 

27.  Liczba pływalni jednostka 4  BD - 

28.  Inne obiekty sportowe jednostka 9  BD - 

29.  Liczba trenerów prowadzących zajęcia sportowe jednostka 166  BD - 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych 

z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Tabela 35. Cel strategiczny D. Dodatkowe wskaźniki monitorowania w obszarze kultury, sportu i turystyki – oczekiwane 
trendy i zmiany wartości 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend 

oczekiwany 
do 2020 

2019 
Zmiana 

2008-2019 

1.  
Wysokość dotacji udzielonych przez Miasto na rzecz 
podmiotów realizujących zadania w sferze kultury 

zł 1 115 000  3 098 322  

2.  Wydatki na rewitalizację i ochronę zabytków zł 1 242 122  3 486 370  

3.  
Wielkość środków z funduszy strukturalnych i innych 
źródeł pozyskanych na cele kulturalne 

zł 717 091  881 579  

4.  
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w ramach 
partnerstwa 

jednostka -  0 - 

5.  Liczba szlaków i tras turystycznych w Mieście jednostka 1  11  

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  387 754  

9.  Liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych jednostka 34  102  

10.  Funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jednostka 1  3  

11.  
Liczba medali zdobytych przez sportowców trenujących w 
Mieście w oficjalnych zawodach: Mistrzostwa Polski, 
Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata 

jednostka 495  519  

12.  
Sportowcy uczestniczący w imprezach międzynarodo-
wych 

osoby 19  41  

13.  Liczba przyszkolnych obiektów sportowych jednostka 86  127  

14.  
Liczba imprez sportowych skierowanych do dzieci 
i młodzieży 

jednostka 39  153  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018 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 otoczeniem107 

Cel strategiczny E obejmuje pięć priorytetów wymienionych poniżej wraz z kierunkami dzia-

łań. 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 ko-

operacji itp.; 

 Współpraca władz samorządowych i innych podmiotów w zakresie promocji obszaru 

metropolitalnego, 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 społeczne-

mu 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 miesz-

kańców obszaru metropolitalnego; 

 Wspieranie integracji społecznej i rozwoju tożsamości lokalnej; 

 Metropolitalna koordynacja działań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

publicznego.  

                                                      
107 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, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów). 



68 | S t r o n a  

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 inwestycyj-

nych) w skali metropolii białostockiej. 

E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględ-

nieniem 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 36 i Tabela 37). 

Analiza zmian wartości tych wskaźników pozwala zaobserwować następujące trendy w Biało-

stockim Obszarze Metropolitalnym: 

 w 2019 r. liczba ludności BOM wzrosła nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego 

(0,15%), 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. 

 od 2008 r. obserwowany jest ciągły wzrost liczby podmiotów gospodarczych wg rejestru 

REGON. W całym analizowanym okresie nastąpił wzrost liczby podmiotów o 28,4%,  

a w stosunku do ubiegłego roku wyniósł 2,0% (Wykres 28); 
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Wykres 29. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w Białostockim Obszarze Metropolitalnym [ogó-
łem i na 1000 ludności] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 systematycznie wzrastało średnie miesięczne wynagrodzenie brutto - w stosunku do ro-

ku 2008 o 59,4% i 7,5% r/r; 

 od 2014 roku stopę bezrobocia rejestrowanego charakteryzuje tendencja spadkowa.  

W 2019 roku osiągnęła ona wartość 6,6%, co oznacza spadek r/r o 0,8 p.p.; 

 niezmiennie od 2008 r. obszary prawnie chronione stanowiły 30% powierzchni BOM; 

 emisja zanieczyszczeń pyłowych utrzymywała się na tym samym poziomie co w roku po-

przednim i wynosiła 0,02 t/km², zaś poziom zanieczyszczeń gazowych wzrósł o 11,6% w 

stosunku do roku 2018, dotyczy to zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych dla 

czystości powietrza; 

 w latach 2008-2019 w BOM przybyło 51 km sieci ciepłowniczej oraz 495 sztuk  

węzłów (Wykres 30); 

 zaobserwowano wzrost turystów krajowych i zagranicznych korzystających z noclegów 

w BOM, odpowiednio o 10,1% r/r. oraz o 8,9% r/r (Wykres 31). 
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Wykres 30. Długość sieci rozdzielczych w Białostockim Obszarze Metropolitalnym [km/100 km
2
] 

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 36. Cel strategiczny E. Metropolia – wskaźniki ogólne  

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 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 5 132 BDL 

2.  Liczba ludności osoby 504 036 504 845 509 016 509 677 510 437 510 785 510749 510 873 511 546 512 478 513 070 513 851 BDL 

3.  Gęstość zaludnienia osoby/km² 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 BDL 

4.  Przyrost naturalny 
osoby/1000 

mieszkańców 
0,83 0,84 0,87 0,51 0,27 -0,18 0,23 -0,23 0,41 1,1 0,49 0,5 BDL 

5.  Saldo migracji 
osoby/1000 

mieszkańców 
0,29 0,56 1,03 0,79 0,9 0,38 0,52 0,38108 1,28 1,1 1,02 1,43 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 6,6 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 54 499 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 4 592,65 BDL 

9.  
Obszary prawnie chronione w stosunku do 
powierzchni ogółem 

% 30 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 0,02 BDL 

11.  Emisja zanieczyszczeń gazowych t/km² 175 168 166 183 156 217 229 229 221 187 181 202 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 0,5 BDL 

14.  
Odpady wytworzone poddane odzyskowi jako % 
odpadów wytworzonych ogółem109 

% 72,8 80,4 68,9 86,9 72,3 64,5 19,1 30,6 48,8 24,0 28,9 49,0 BDL 

15.  Sieć rozdzielcza wodociągowa km/100 km² 59 61 63 65 67 68 69 71 71 71 72 73 BDL 

16.  Sieć rozdzielcza kanalizacyjna km/100 km² 20 21 22 24 26 27 27 28 29 29 30 31 BDL 

17.  Sieć rozdzielcza gazowa km/100 km² 14 15 15 15 20 16 17 17 18 19 19 19 BDL 

18.  Korzystający z wodociągu % 90,6 90,9 91,1 91,3 91,4 91,5 92,4 92,5 92,6 92,7 92,8 92,9 BDL 

19.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 75,4 75,8 75,6 76,2 76,6 77,0 77,7 78,2 78,5 78,7 79,0 79,2 BDL 

                                                      
108 W przypadku migracji zagranicznych dane dotyczą 2014 r. 
109 Zmiana metodologii badania - od 2014 r. odpady poddane odzyskowi we własnym zakresie przez wytwórcę, dane nieporównywalne z danymi za lata poprzednie. 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło 

20.  Korzystający z sieci gazowej % 56,1 56,8 56,4 56,4 57,5 57,9 57,9 57,8 57,9 58,1 58,3 58,7 BDL 

21.  Liczba miejsc w żłobkach110 

miejsca/1000 
dzieci w 

wieku od 0 
do 2 lat 

44 49 56 57 68 83 100 116 126 120 157 181 BDL 

22.  Liczba miejsc w przedszkolach111 

miejsca/1000 
dzieci w 

wieku od 3 
do 6 lat 

598 633 629 617 618 620 725 663 756 825 869 817 BDL 

23.  
Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończo-
nym postępowaniu przygotowawczym 

jednostki/10 
tys. miesz-

kańców 
218 216 199 212 216 197 159 155 145 138 166 165 BDL 

24.  Imprezy oświatowe w muzeach jednostka 813 576 969 1 211 1 303 1220 1380 2 031 2 448 3 090 3 704 2 876 BDL 

25.  
Liczba turystów krajowych korzystających z 
noclegów w BOM 

osoby 180 097 170 786 173 435 188 113 195 123 213 707 207 921 218 374 221 716 222 037 209 455 230 606 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 93 981 BDL 

27.  Długość sieci ciepłowniczej km 235 239 241 250 255 260 265 269 272 272 279 286 

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 2 315 

MPEC  
(obecnie: 

Enea Ciepło 
Sp.  

z o.o.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

.

                                                      
110 Miejsca ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi). 
111 Wskaźnik obejmuje miejsca w przedszkolach i przedszkolach specjalnych. 
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Tabela 37. Cel strategiczny E. Metropolia – oczekiwane trendy i zmiany wartości 2008-2019 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 2008 
Trend ocze-
kiwany do 

2020 
2019 

Zmiana 
2008-2019 

1.  Powierzchnia km² 5 132  5 132 - 

2.  Liczba ludności osoby 504 036  513 851  

3.  Gęstość zaludnienia osoby/km² 98  100  

4.  Przyrost naturalny 
osoby/1000 

mieszkańców 
0,83  0,50  

5.  Saldo migracji 
osoby/1000 

mieszkańców 
0,29  1,43  

6.  Stopa bezrobocia rejestrowanego % 9,3  6,6  

7.  
Liczba podmiotów gospodarczych wg rejestru REGON 
ogółem 

jednostka 42 452  54 499  

8.  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto zł 2 881,74  4 592,65  

9.  
Obszary prawnie chronione w stosunku do po-
wierzchni ogółem 

% 30  30 - 

10.  
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczegól-
nie uciążliwych dla czystości powietrza 

t/km² 0,06  0,02  

11.  
Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczegól-
nie uciążliwych dla czystości powietrza 

t/km² 175  202  

12.  
Zanieczyszczenia pyłowe z zakładów szczególnie 
uciążliwych dla czystości powietrza zatrzymane lub 
zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 

t/km² 6  5  

13.  
Zanieczyszczenia gazowe z zakładów szczególnie 
uciążliwych dla czystości powietrza zatrzymane lub 
zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 

t/km² 0,12  0,47  

14.  
Odpady wytworzone poddane odzyskowi jako % 
odpadów wytworzonych ogółem112 

% 72,8  49,0  

15.  Sieć rozdzielcza wodociągowa km/100 km² 59  73  

16.  Sieć rozdzielcza kanalizacyjna km/100 km² 20  31  

17.  Sieć rozdzielcza gazowa km/100 km² 14  19  

18.  Korzystający z wodociągu % 90,6  92,9  

19.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 75,4  79,2  

20.  Korzystający z sieci gazowej % 56,1  58,7  

21.  Liczba miejsc w żłobkach 
miejsca/1000 

dzieci w wieku od 
0 do 2 lat 

44  
 

181  

22.  Liczba miejsc w przedszkolach 
miejsca/1000 

dzieci w wieku od 
3 do 6 lat 

598  817  

23.  
Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym 
postępowaniu przygotowawczym 

jednostki/10 tys. 
mieszkańców 

218  165  

24.  Imprezy oświatowe w muzeach jednostka 813  2 876  

25.  
Liczba turystów krajowych korzystających z noclegów 
w BOM 

osoby 180 097  230 606  

26.  
Liczba turystów zagranicznych korzystających z noc-
legów w BOM 

osoby 37 118  93 981  

27.  Długość sieci ciepłowniczej km 235  286  

28.  Liczba węzłów szt. 1 820  2 315  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2018, danych z BDL GUS oraz danych uzyskanych 

z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

 

  

                                                      
112 Zmiana metodologii badania - od 2014 r. odpady poddane odzyskowi we własnym zakresie przez wytwórcę, dane nieporównywalne z 
danymi za lata poprzednie. 
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4. Podsumowanie działań podejmowanych w 2019 roku w Mieście 

Białystok 

4.1. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport 

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

rozwoju 

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 zrealizowane 

1. Przebudowa budynku przy ul. Węglowej na potrzeby „Białostockiego Ośrodka Wschod-

nich Sztuk Walki” (działanie polega na kompleksowej rewaloryzacji części budynku po by-

łych koszarach, której celem jest ochrona, rehabilitacja, a także wzbogacenie funkcjonal-

ne i estetyczne przestrzeni publicznej wraz z uzupełnieniem struktury wewnętrznej; uzu-

pełnienie układu urbanistycznego budynku przy utrzymaniu równowagi i spójności zabyt-

kowych oraz współczesnych elementów). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Remont, przebudowa i rozbudowa budynków wpisanych do ewidencji zabytków przy ul. 

Ciepłej 4, Sukiennej 5, Wiktorii 9 (działanie polega na kompleksowej rewaloryzacji zabyt-

kowych budynków, której celem jest ochrona, rehabilitacja, a także wzbogacenie funk-

cjonalne i estetyczne przestrzeni publicznej wraz z uzupełnieniem struktury wewnętrznej 

oraz uzupełnieniem układu urbanistycznego budynku, przy utrzymaniu równowagi i 

spójności zabytkowych i współczesnych elementów). 

2. Przebudowa budynków wpisanych do rejestru zabytków przy ul. Kijowskiej 3 i ul. Waryń-

skiego 7. 

3. Remont budynku wpisanego do rejestru zabytków – młyn przy ul. Pod Krzywą 11/1. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.2. POPRAWA POZIOMU ŁADU PRZESTRZENNEGO, W TYM ZWARTO-

ŚCI I DYSCYPLINY ZABUDOWY ORAZ ELIMINACJA KONFLIKTÓW FUNKCJONALNYCH W DRO-

DZE PLANOWEGO STEROWANIA PROCESAMI ROZWOJOWYMI MIASTA. 

Programy i działania zrealizowane  

1. Uchwalenie następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ul. 

Nowy Świat) w Białymstoku - etap I, uchwała Nr VII/107/19 Rady Miasta Białystok z dnia 

25 lutego 2019 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku 

(rejon ulic: Św. Krzysztofa i Końcowej) uchwała Nr VII/108/19 Rady Miasta Białystok z 

dnia 25 lutego 2019 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku 

(rejon ulic: M. Skłodowskiej-Curie i Legionowej) – etap I, uchwała Nr VIII/116/19 Rady 

Miasta Białystok z dnia 25 marca 2019 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymsto-

ku (rejon ulic: Św. Rocha i Sukiennej) – etap II, uchwała Nr XI/145/19 Rady Miasta Biały-

stok z dnia 20 maja 2019 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewi-

cza w Białymstoku (w rejonie ulic: Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej) uchwała Nr XI/146/19 

Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej 

w Białymstoku (od ul. Antoniukowskiej do torów kolejowych) uchwała Nr XI/147/19 Ra-

dy Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. 

 Ponadto uchwałą Nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. przyjęto 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białego-

stoku. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja sporządzania następujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymsto-

ku (rejon ul. Produkcyjnej) uchwała Nr XV/147/07 z dnia 3 września 2007 r. zm. uch. Nr 

XXXIV/416/08 z dnia 24 listopada 2008 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Bia-

łymstoku (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 Kawaleryjskie 

w Białymstoku (rejon Krywlan) uchwała Nr LIII/683/10 z dnia 22 marca 2010 r. (uchylona 

w części uch. Nr XXVI/267/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr XXXII/348/12 Rady Miasta 

Białystok z dnia 24 września 2012 r.; uch. Nr XXV/375/16 z dnia 26 września 2016 r. i Nr 

XXVII/433/16 z 28 listopada 2016 r.). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymsto-

ku (rejon ulic: 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. 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydwor-

cowe w Białymstoku (rejon ulic: 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 ulic: 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 Białymsto-

ku (rejon ulic: Alei Solidarności i Zwycięstwa) – etap II, uchwała Nr XIX/186/11 z dnia  

12 grudnia 2011 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białym-

stoku (rejon ulic: W. Raginisa i Armii Ludowej) - etap II, uchwała Nr XXX/325/12 z dnia  

25 czerwca 2012 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymsto-

ku (rejon ulic: Produkcyjnej i Bacieczki) uchwała Nr XXXIV/372/12 Rady Miasta Białystok 

z dnia 5 listopada 2012 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymsto-

ku (w rejonie ulic: Plażowej, 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 Białymsto-

ku (rejon ulic: Sienny Rynek i Św. Anny) – etap II, uchwała Nr XII/133/15 z dnia 28 wrze-

śnia 2015 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewi-

cza w Białymstoku (rejon Trasy Kopernikowskiej) uchwała Nr XVI/233/15 Rady Miasta 

Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku 

(rejon ulic: 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 ulic: 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 Leśna 

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 ulic: Św. A. Boboli i Bacieczki) – etap II, uchwała Nr XXIII/340/16 Rady 

Miasta Białystok z dnia 30 maja 2016 r. 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku 

w rejonie ul. K. Ciołkowskiego uchwała Nr XXV/375/16 Rady Miasta Białystok z dnia  

26 września 2016 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Mia-

sto w Białymstoku (w rejonie ulic: Pułaskiego, Sławińskiego i Wiadukt) uchwała Nr 

XXV/376/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2016 r. 

 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 ul. Wiadukt) uchwała Nr XXVII/433/16 Rady Miasta Białystok z dnia 

28 listopada 2016 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej 

w Białymstoku (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ul. 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 Białymsto-

ku (w rejonie ul. 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 Kawaleryj-

skie 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 Białym-

stoku (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 Mia-

sto 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 Mia-

sto w Białymstoku (w rejonie ulic: K. Pułaskiego i Transportowej) uchwała  

Nr XXXVI/583/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białym-

stoku (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 ulic: J. Kluka i S. Nowakowskiego) uchwała Nr XLIII/660/17 Rady Mia-

sta Białystok z dnia 27 listopada 2017 r. 
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 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 Białymstoku 

(w rejonie ulic Ks. S. Suchowolca i Plażowej) uchwała Nr XLVI/661/18 Rady Miasta Biały-

stok 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.  

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy 

Górne w Białymstoku (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 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 Jaroszówka 

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 Starosielce 

w Białymstoku (rejon 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 Bia-

łymstoku (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 Bia-

łymstoku (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: 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w 

Białymstoku (w rejonie ul. Wojsk Ochrony Pogranicza) uchwała Nr VII/105/19 Rady Mia-

sta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. 
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 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Doli-

na w Białymstoku (w rejonie ulic: Armii Krajowej i Niskiej) uchwała Nr VII/106/19 Rady 

Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.3. UWZGLĘDNIANIE MATERIALNEGO DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO 

MIASTA JAKO ELEMENTU TOŻSAMOŚCI PRZESTRZENNEJ 

Programy i działania zrealizowane 

1. Wykonano pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa. 

2. Wymiana fug w elewacji budynku zabytkowego przy ul. Zamenhofa 5C. 

3. Wymiana rynien i rur spustowych w budynku zabytkowym przy ul. Mickiewicza 34. 

4. Wymiana obróbek blacharskich i balustrady w budynku zabytkowym przy ul. Warszaw-

skiej 38. 

5. Remont kominów w budynku zabytkowym przy ul. Krakowskiej 1. 

6. Roboty dekarskie, zabezpieczenie świetlików, demontaż sieci cieplnej i konstrukcji 

wspornej na ścianie w budynku zabytkowym przy ul. Częstochowskiej 14/2. 

7. Roboty dekarskie wraz z uzupełnieniem tynku na ścianie w budynku zabytkowym przy 

ul. Waryńskiego 7. 

8. Uzupełnienie tynków na kominach w budynku zabytkowym przy ul. Warszawskiej 31. 

9. Wymiana zniszczonych przeszkleń w posadzce baszty (studni) Pałacu Branickich od stro-

ny ul. Mickiewicza. 

10. Przebudowa budynku przy ul. Węglowej na potrzeby Białostockiego Ośrodka Wschod-

nich Sztuk Walki. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty: 

 W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót 

budowlano – montażowych na przebudowę alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego 

do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem. 

 W przygotowaniu jest wniosek na „Rewitalizację zabytkowego Parku Planty i Bulwarów 

Kościałkowskiego w Białymstoku” - do złożenia w ramach Programu „Kultura” ze środ-

ków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Za-

kres projektu: 

 Odtworzenie układu alejek wraz z wymianą nawierzchni: 

- Aleja Zakochanych (nawierzchnia granitowa); 

- Bulwary Kościałkowskiego wzdłuż ul. Akademickiej (aleja główna - nawierzchnia grani-

towa); 

- Bulwar Blicharskiego (nawierzchnia HanseGrand); 

- alejki boczne w Parku Planty (nawierzchnia HanseGrand). 

 Wykonanie kwietników dywanowych z roślin sezonowych – kompozycja wiosenna i 

letnia – w ciągu Alei Zakochanych oraz na Bulwarach Kościałkowskiego u zbiegu ulic: 
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Akademickiej i Legionowej. Ponadto zakłada się wymianę starych przerośniętych ży-

wotników. 

 Odtworzenie różanki – nawierzchnia alejek HanseGrand oraz nasadzenie roślinności. 

 Odtworzenie wyglądu latarni parkowych i wymiana oświetlenia na oprawy LED. 

 Przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej parku (kanalizacja deszczowa, kana-

lizacja sanitarna, wodociąg, roboty elektryczne). 

 Zamontowanie elementów małej architektury i przestrzeni (stylizowane ławki i kosze 

na śmieci), w tym przyjaznej osobom starszym i niepełnosprawnym, np.: przysiadki, 

ławki z poręczami ułatwiającymi wstawanie osobom starszym, prowadnice – ścieżki 

dotykowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym. 

 Działania miękkie (kulturalne). Oferta będzie obejmowała specyfikę otwartej prze-

strzeni i prowadzenie działań w otoczeniu natury: organizację kameralnych i plenero-

wych koncertów muzycznych, potańcówki z muzyką na żywo integrujące lokalną spo-

łeczność, słuchowiska, spacery edukacyjne o tematyce historycznej i botanicznej, 

warsztaty filmowe. 

2. Podpisano umowę na roboty budowlano – montażowe: 

 na modernizację i przebudowę ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich 

wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim; 

 na zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko – augsburskiego na Rynku Sien-

nym. 

3. Opracowano dokumentację projektową na budowę pomnika upamiętniającego "Boha-

terskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru. 

4. Modernizacja budynków przy ul. ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25f, 25g. 

5. Remont, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Sukiennej 5, ul. Ciepłej 4,  

ul. Waryńskiego 7, ul. Kijowskiej 3, ul. Pod Krzywą 11/1, ul. Wiktorii 9. 

6. Budowa kotłowni gazowej, polegająca na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia 

technicznego w piwnicy na potrzeby kotłowni gazowej wraz z niezbędnymi robotami 

budowlanymi oraz budowie doziemnej instalacji gazowej z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2 na działkach o nr geod. 1745, 1744/2 

- obręb 11 – Śródmieście. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.4. TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH SŁUŻĄCYCH 

WZMACNIANIU FUNKCJI METROPOLITALNYCH 

Programy i działania zrealizowane 

1. Przygotowano podstawy do realizowania zintegrowanych przedsięwzięć w nadchodzącej 

perspektywie finansowej. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.5. TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH DLA ROZWOJU 

MIESZKALNICTWA ORAZ PODNOSZENIA JAKOŚCI ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW MIESZKANIO-

WYCH 

Programy i działania zrealizowane 

1. Zarząd Mienia Komunalnego w 2019 r. prowadził następujące działania: 

 Inicjujące nabycie przez wspólnoty mieszkaniowe terenów przyległych do budynków 

wspólnot w celu zabezpieczenia potrzeb ich mieszkańców (dojazd i dojście do budyn-

ków, ustawienie śmietnika itp.); 

 Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji gazowej oraz wymiana rozdzielaczy  

na I piętrze w budynku przy ul. Skłodowskiej 15A; 

 Wymiana kotła z zamianą na kocioł stojący wraz z robotami instalacyjnymi w zakresie 

dostosowania instalacji sanitarnych do nowego kotła w budynku przy ul. Niedźwiedziej 

37; 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę osiedlowego parkingu w 

rejonie ul. Ekologicznej i Transportowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2019; 

 Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Barszczańskiej; 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej 8KDW  

z miejscami postojowymi położonej przy ul. J. Waszyngtona 8 w Białymstoku wraz  

z uporządkowaniem przyległego terenu zielonego; 

 Przebudowa źródła ciepła dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Barsz-

czańskiej 4 i 16; 

 Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników z częściowym uzupełnieniem 

utwardzenia na działkach o nr. geod. 1401/46, 1401/12, 1401/24, 1401/41, 1401/42, 

1401/20 - obręb 11 Śródmieście w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. I. Malmeda, ul. L. Zamen-

hofa wraz z wykonaniem zjazdu na ul. Spółdzielczą, budową sieci elektroenergetycznej 

niskiego napięcia i zgłoszeniem zakończenia budowy. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuowano działania w zakresie remontów lokali socjalnych. 

2. Opracowano dokumentację projektową wielobranżowej przebudowy i remontu budyn-

ku służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy platformy dla niepełno-

sprawnych, ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki na lokale biurowe MOPR w 

budynku przychodni przy ul. Witosa 38. 

3. Opracowano dokumentację projektową wielobranżowej przebudowy lokalu mieszkalne-

go 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. 

4. Opracowano dokumentację projektową remontu ścian oporowych przy budynku ul. 

Malmeda 10. 

5. Wykonano kompletną dokumentację projektową na przebudowę terenu utwardzonego, 

schodów terenowych i murków oporowych usytuowanych w obrębie 11 na działce 
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oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1417/30 położonej przy ul. H. Sienkiewicza 5, 7 i 9 w 

Białymstoku. 

6. Wykonano kompletną dokumentację projektową rewitalizacji terenów zielonych na 

osiedlu Bema w Białymstoku, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.7. SYSTEMOWE DZIAŁANIA W KIERUNKU KREOWANIA INTEGRACYJ-

NEJ, DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ, M.IN. POPRZEZ ELIMINOWANIE TZW. BARIER AR-

CHITEKTONICZNYCH 

Programy i działania zrealizowane 

1. Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie gminnych budynków i lokali użyt-

kowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – budynek przy ul. Węglowej (bud. nr 10 – 

„Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki”). 

2. Remont chodnika i przystosowanie wejścia do klatki (pochylnia) dla osoby niepełno-

sprawnej w budynku przy ul. gen. J. Bema 89B. 

3. W roku 2019 wyznaczono 34 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnospraw-

nych /m.in. na ulicy: Orląt Grodzieńskich, 42 Pułku Piechoty, Działkowej, S. Żeromskiego, 

Bułgarskiej, 5KDL (obręb Zawady), Portugalskiej, Klepackiej, przedłużenie ul. Wiewiór-

czej/. 

4. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych – nawierzchnię ciągu pieszego Su-

raska-Legionowa. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Likwidacja barier architektonicznych i przystosowywanie gminnych budynków i lokali 

użytkowych 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. Waryń-

skiego 7, ul. Kijowskiej 3. 

2. Kontynuowano działania dotyczące obniżenia o 50% stawki czynszu za najem garażu lub 

dzierżawę nieruchomości pod garaż przez osobę o stwierdzonym stopniu niesprawności 

ruchowej. 

3. Kontynuacja utrzymywania standardów przy projektowaniu i budowie przejść dla pie-

szych poprzez wykonywanie ramp z fakturą rozpoznawalną przez osoby niedowidzące 

lub niewidome w kolorze żółtym. Ponadto stosowanie krawężników peronowych umoż-

liwiających podniesienie poziomu terenu w części przyległej do krawędzi podłogi auto-

busów wzdłuż zatoki autobusowej w celu ułatwiania wsiadania/wysiadania pasażerów. 

Dodatkowo w celu likwidacji barier architektonicznych przy nowobudowanych sygnali-

zacjach świetlnych stosowane są sygnalizatory akustyczne oraz nowoczesne rozwiązania 

techniczne, w których sygnalizatory zasilane źródłami światła LED dużo czytelniej wy-

świetlają sygnały świetlne. Poza tym wymieniane są uszkodzone sygnalizatory na nowe, 

w celu lepszej percepcji sygnałów przez osoby z dysfunkcją wzroku. Montowane są sy-

gnalizatory akustyczne naprowadzające osoby niewidome na przycisk wzbudzający se-

kwencję pracy sygnalizacji z uwzględnieniem zielonego światła dla pieszych. 



83 | S t r o n a  
 

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. 

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 STYMULO-

WANIA POŻĄDANYCH PROCESÓW PRZESTRZENNYCH I FUNKCJONALNYCH ORAZ ZABEZPIE-

CZENIA STRATEGICZNYCH INTERESÓW MIASTA 

Programy i działania zrealizowane  

1. Przeliczono szczegółową osnowę wysokościową i poziomą do państwowego układu wy-

sokościowego PL-EVRF2007-NH. 

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. „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” – zrealizowane 

zadania:  

 Nr 1 Budowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do 

skrzyżowania z ul. Wileńską. Wybudowano ulicę o długości 518 mb, kanalizację desz-

czową 527,69 mb; 

 Nr 2 Rozbudowa ul. Jurowieckiej na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej. Wybudowano 

ulicę o długości 519,50 mb, kanalizację deszczową 587,50 mb; 

2. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w 

BOF” – zrealizowane zadania:  

 Nr 1 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i ul. Wł. Wysockiego na odcin-

ku od ul. Gen. St. Sosabowskiego do granicy miasta Białegostoku. Wybudowano  
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3 081,00 mb ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej oraz 205,00 mb wzdłuż ul. Wł. 

Wysockiego; 

 Nr 2 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka i ul. Gen. F. Kleeberga. Wy-

budowano 31,20 mb ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka oraz 249,80 mb 

wzdłuż ul. Gen. F. Kleeberga. 

3. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" - zrealizowane zadania: 

 Nr 1 Przebudowa ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z CH Auchan do drogi 

dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżo-

wania ul. Gen. St. Maczka / ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni 

ścieków. Wybudowano ulicę o długości 684,85 mb, kanalizację deszczową 766,60 mb, 

ścieżkę rowerową 786,29 mb; 

 Nr 2 Budowa ul. Gminnej. Wybudowano ulicę o długości 404,80 mb, kanalizację desz-

czową 333,00 mb, ścieżkę rowerową 406,40 mb; 

 Nr 3 Rozbudowa ulicy Pułaskiego /KD-3L/ w Białymstoku na odcinku od przejazdu kole-

jowego do granicy miasta wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Wy-

budowano ulicę o długości 198,50 mb, ścieżkę rowerową 188,40 mb; 

 Nr 4 Budowa dublera ul. Jana Klemensa Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do pla-

cu W. Antonowicza; 

 Nr 5 Zakup niskoemisyjnego taboru.  

4. Budowa Alei Niepodległości, Alei I. J. Paderewskiego – wybudowano ulice o łącznej dłu-

gości 12 378,90 mb, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe o łącznej długości 

11 804,00 mb, kanalizację deszczową 19 243,00 mb, ekrany akustyczne 624 m, zbiorniki 

retencyjne o pojemnościach 17 000 m3 i 7 000 m3, tunele: pod torami PKP, na skrzyżo-

waniach Alei Niepodległości z ulicami Klepacka/Hetmańska i ks. J. Popiełuszki, wiadukty: 

na włączeniu w ul. Wiadukt, nad bocznicą kolejową, łączący z drogą dojazdową do ul. 

Octowej, na rondach: Transportowa, K. Pułaskiego, Św. Jerzego, na skrzyżowaniach Alei 

Niepodległości z ulicami: Magnoliową, Armii Krajowej i Wrocławską. 

5. Przebudowa skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych oraz Aleją 

Niepodległości – wybudowano ulice o łącznej długości 2 178,21 mb, ścieżki rowerowe o 

łącznej długości 2 509,60 mb, kanalizację deszczową 3 530,85 mb, ekrany akustyczne 

138 mb. 

6. Przebudowa Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku – zakończono przebudo-

wę na odcinku: od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską, 

wybudowano ulicę o długości 518 mb, kanalizację deszczową 527,69 mb, ścieżkę rowe-

rową o długości 532 mb. 

7. Rozbudowa ul. Jurowieckiej w Białymstoku, na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej – 

wybudowano ulicę o długości 519,50 mb, kanalizację deszczową 587,50 mb. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” – realizowa-

ne były zadania:  
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 Nr 1 Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejo-

wego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - trwa postępowanie przetar-

gowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych; 

 Nr 2 Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej – z uwagi na wy-

dłużenie się terminu realizacji robót budowalnych kampania została przeniesiona na 

rok 2021. 

2. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w 

BOF” – realizowane były zadania:  

 Nr 1 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na od-

cinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego; 

 Nr 2 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi do Olmont - opracowano aktualizację 

dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane; 

 Nr 3 Budowa ścieżki rowerowej w centrum - opracowano aktualizację dokumentacji 

projektowej. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 

 Nr 4 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odc. od ul. Bacieczki do ul. 

Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc BIKE & Ride w Białymstoku 

- w dniu 06 grudnia 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Przekazano plac 

budowy - trwają roboty budowlane; 

 Nr 5 Zakup niskoemisyjnego taboru - postępowanie przetargowe zakończone, dosta-

wa w trakcie realizacji. 

3. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” – realizowane były za-

dania:  

 Nr 1 Budowa i przebudowa ul. Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic 

miasta; 

 Nr 2 Włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul.  

W. Sławińskiego; 

 Nr 3 Przebudowa ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakre-

sie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. 

Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budową pętli autobusowej zlo-

kalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską; 

 Nr 4 Budowa ulicy KD-4L w Białymstoku (droga łącząca ul. Elewatorską z miejscowo-

ścią Porosły); 

 Nr 5 Zakup biletomatów mobilnych - postępowanie przetargowe rozstrzygnięte, do-

stawa w trakcie realizacji; 

 Nr 6 Modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej in-

formacji pasażerskiej i zarządzania flotą, a także systemu zliczania pasażerów - doku-

mentacja przetargowa w trakcie opracowywania; 

 Nr 7 Dostawa i montaż wiat przystankowych - postępowanie przetargowe ogłoszone 

w grudniu 2019 r.; 

 Nr 8 Zakup kart elektronicznych – postępowanie zakończone. 
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4. Przebudowa Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku na odcinku od ul. Wileń-

skiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną jest w trak-

cie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz trwa 

procedura uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. 

5. Przebudowa i budowa ul. Klepackiej na odcinku od Alei Niepodległości do granic miasta – 

zadanie w trakcie realizacji. 

6. Przebudowa ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta – w 

trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 

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. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta pozwoli na bieżącą, wieloczynnikową 

analizę zmieniającej się sytuacji i elastyczność w procesie podejmowania decyzji. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.3. PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY USŁUG TRANSPORTU 

ZBIOROWEGO, W TYM Z WYKORZYSTANIEM ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW TELEMA-

TYCZNYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Wyposażono wszystkie autobusy Białostockiej Komunikacji Miejskiej w bezpłatny dostęp 

do Internetu przez sieć wi-fi oraz zainstalowano gniazda USB. 

2. Wprowadzono systemy informatyczne wspomagające organizację pracy kierowców oraz 

zarządzanie flotą pojazdów (PIXEL, DPK, Microsoft Dynamics NAVISION, WiFi w autobu-

sach). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. 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. 

2. 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.; 
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 Lider projektu: Miasto Białystok, okres realizacji 2016-2020; 

 W projekcie zaplanowano realizację strategii niskoemisyjnych poprzez jednoczesną 

interwencję we wszystkich aspektach kształtujących zrównoważoną mobilność miej-

ską, w tym zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego, budo-

wę dróg rowerowych (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 komuni-

kacji miejskiej oraz poprawią stan infrastruktury 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 komplementarny 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. 

2. Podnoszenie jakości obiektów infrastrukturalnych komunikacji miejskiej – budowa no-

wych 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 mobilnych (lata 2018-

2020). 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.4. ROZBUDOWA SYSTEMU KORYTARZY AUTOBUSOWYCH WYSOKIEJ 

JAKOŚCI 

Programy i działania zrealizowane  

1. Przebudowa Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku – zakończono przebu-

dowę na odcinku: od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileń-

ską, wybudowano buspasy o długości 260 mb. 

2. Rozbudowa ul. Jurowieckiej w Białymstoku, na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej 

– wybudowano buspasy o długości 860 mb. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Wydzielanie kolejnych odcinków buspasów. 

2. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego – część I: budowa centrum przesiad-

kowego – opracowano dokumentację projektową, która pozwoliła na złożenie wniosku o 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, część II: przebudowa układu drogowego 

wokół centrum – trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowla-

nych. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.5. WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ I 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU PIESZEGO ORAZ ROWEROWEGO, W TYM W POSTACI STREF RU-

CHU USPOKOJONEGO 

Programy i działania zrealizowane  

1. System Białostockiej Komunikacji Rowerowej – 60 stacji rowerowych rozmieszczonych  

w granicach miasta oraz 4 stacje na terenie gmin ościennych, 619 rowerów standardo-

wych, 20 tandemów, 20 rowerów dziecięcych. 

2. Budowa spójnego układu dróg rowerowych – w roku 2019 wykonano i przebudowano 

łącznie 21,75 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych /ulice: przedłużenie ul. 

Wiewiórczej (od ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Dywizjonu 303), ul. Dy-

wizjonu 303 (od przedłużenia ul. Wiewiórczej do ul. Konstantego Ciołkowskiego), 42 Puł-

ku Piechoty, Gen. St. Maczka, Gen. F. Kleeerga, w drodze serwisowej, pas drogowy ul. 

Gen. F. Kleeberga, S. Żeromskiego, Aleja Niepodległości, Szarych Szeregów, Ks. J. Popie-

łuszki, Wrocławska, Hetmańska, Klepacka, Aleja I.J. Paderewskiego, Octowa, Transpor-

towa, Bitwy Białostockiej, Wasilkowska, Wł. Wysockiego, Gen. St. Sosabowskiego, Pro-

dukcyjna, Gen. St. Maczka, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, Gminna, Narodowych Sił 

Zbrojnych, Aleja Jana Pawła II, K. Pułaskiego/. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Budowa spójnego układu dróg rowerowych i pieszych, m.in.: budowa ścieżki rowerowej 

wzdłuż ulic: Antoniukowskiej i Alei Solidarności na odc. od ul. Wierzbowej do ul. J. Kacz-

marskiego, droga do Olmont, Al. Jana Pawła II na odc. od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 
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maja oraz utworzenie miejsc BIKE&Ride w Białymstoku, ścieżki rowerowe w centrum Bia-

łegostoku: ul. Prez. R. Kaczorowskiego, ul. Sienny Rynek, ul. J. Marjańskiego, wzdłuż Placu 

NZS, ul. K. Kalinowskiego, ścieżka rowerowa od ul. Marczukowskiej do basenu i miastecz-

ka ruchu drogowego. 

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 podstre-

fie A znajduje się 79 urządzeń, w podstrefie B jest 106 urządzeń. Opłaty za postój w 

parkomatach można dokonać przy użyciu monet lub kart płatniczych (zbliżeniowo lub 

chipowo);  

 kontrolerzy strefy płatnego parkowania wystawiają wezwania – raporty za pomocą 

terminali 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 2019 zostały 

zrealizowane następujące działania: 

 budowa nowych stanowisk postojowych – 847 miejsca /m.in. na ulicy: przedłużenie 

ul. Wiewiórczej, w rejonie ul. KD-D (łącznik od przedłużenia Wiewiórczej do przedłu-

żenia ul. Dywizjonu 303), Orląt Grodzieńskich, 42 Pułku Piechoty, Działkowej, S. Że-

romskiego, Bułgarskiej, 5KDL (obręb Zawady), Portugalskiej, Wołyńskiej, w rejonie ul. 

Księdza Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, Kawaleryjskiej, Armii Krajowej, 

Wrocławskiej, Magnoliowej, St. Dubois/; 

 wyznaczenie stanowisk postojowych poprzez zmianę organizacji ruchu w mieście. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Uiszczanie opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania odbywa się za pomo-

cą parkomatów oraz płatności mobilnych przy użyciu telefonu komórkowego. 

2. Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych – w miarę możliwości wspólna  

realizacja wraz ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. 

3. Budowa parkingu parkuj i jedź – założono wybudowanie przedmiotowego parkingu przy 

ul. F. Filipowicza. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Budowa parkingu w rejonie ulic: I. Mościckiego i J.K. Kluka, J.K. Kluka i S. Nowakowskiego, 

W. Jagiełły, Świętokrzyskiej. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.7. MODERNIZACJA I ROZWÓJ UZUPEŁNIAJĄCEGO UKŁADU ULICZNE-

GO W KOORDYNACJI Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Programy i działania zrealizowane 

1. W roku 2019 zakończono budowę/przebudowę 28 ulic w zabudowie jednorodzinnej wraz 

z infrastrukturą techniczną o łącznej długości 8,97 km /ulice: Rolna, Ziemska, Dworska, 

Poranna, Wigierska, Kolonia Dojlidy, przedłużenie ul. Komisji Edukacji Narodowej, Orio-

na, Aksamitna, Strzelecka, Gminna, Portugalska, Bacieczki, droga dojazdowa do Armii 

Krajowej, Letnia, Klonowa, droga dojazdowa do MPEC od ul. Octowej, droga dojazdowa 

do MPEC od ul. Transportowej, droga lokalna KD-2L, łącznia na ul. Zambrowską, włącze-

nie w ul. Wiadukt, Gen. J. Smith Pattona, 5KDL (obręb Zawady), Kryształowa, Marczu-

kowska, Hotelowa, Produkcyjna/, KD-D łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłuże-

niem ul. Wiewiórczej. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Roboty drogowe w trakcie realizacji, ulice: Zaułek Podlaski, 1 KD-Z (przedłużenie ulicy 

mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko), Klepacka, Saturna, Owocowa, Przytorowa, 

budowa dublera ulicy J. K. Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do placu W. Antono-

wicza, KD-4L (droga łącząca ul. Elewatorską z miejscowością Porosły), F. Filipowicza. 

2. Uzyskano pozwolenia na budowę ulic: Ogrodniczki, Ordynackiej, Górniczej, Sinej, Suwal-

skiej, Sitarskiej, Starosielce, Oleckiej, Ciasnej, Giżyckiej, Króla Zygmunta Augusta, Mięto-

wej, Mohyowskiej, Podmokłej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Uroczej, Wołyńskiej, bu-

dowę kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Ra-

cławicką, fragment ul. Konduktorskiej. 

3. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji na budowę ulic: Cytrusowej, Kiemliczów, 

Lilowej, Orląt Lwowskich, Zawady, Depowej. 

4. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę lub o zezwolenie na realizację inwestycji dro-

gowej, ulice: Węgierska, ulica łącząca ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą. 

5. Opracowano dokumentację projektową ulic: Rzędziana, T. Reytana, Chmielowa, Szysz-

kowa, Z. Kossak-Szczuckiej, S. Szewko, W. Kazaneckiego, Wincentego Pola. 

6. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, ulice: Rodzinna, Sielska, Wiklinowa, 

Kolonia Bagnówka, J.K. Kluka, ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską, 

Żytnia, Łużycka. 

7. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę 

ulic: Letniej, Zimowej, Klonowej, Niewodnickiej, M. Reja, Korycińskiej. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Budowa ulic: Łużycka, Owocowa, Podmokła, Węgierska, Ordynacka, Sterowa, Zawady, 

Żytnia, Strusia, Saturna. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.8. WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZANIU HAŁA-

SU KOMUNIKACYJNEGO 

Programy i działania zrealizowane  

1. Budowa ekranów akustycznych przy Alei Niepodległości o pow. 341,32 m2, przy alei I.J. 

Paderewskiego o pow. 2 020 m2 oraz przy Alei Jana Pawła II o pow. 414 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 (wybudowa-

no Aleję Niepodległości oraz Aleję 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 DO-

STĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji  

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włą-

czenie do trasy ekspresowej S8 – inwestycja w trakcie realizacji. 

2. W ramach działań prowadzących do budowy infrastruktury lotniczej w 2019 r.: 

 W lutym wszczęto postępowanie w sprawie usunięcia naturalnych przeszkód stano-

wiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ujawnionych w dokumenta-

cji rejestracyjnej lotniska Białystok-Krywlany. Z wnioskiem o wydanie decyzji do Urzę-

du Lotnictwa Cywilnego wystąpił Zarządzający lotniskiem Krywlany, tj. Aero Partner 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W następstwie wprowadzonych zmian do ustawy 

Prawo lotnicze od dnia 1 kwietnia 2019 r., postępowanie zostało przekazane do Pre-

zydenta Miasta Białegostoku - jako organu pełniącego obowiązki starosty, który stał 

się uprawnionym organem do wydania decyzji administracyjnej odnośnie usunięcia 

naturalnych przeszkód lotniczych. W kontekście wprowadzonych zmian ustawowych 

wydanie decyzji wymaga aktualizacji geodezyjnego operatu pomiarowego przeszkód 

lotniczych, ograniczających wysokość obiektów naturalnych w rejonie lotniska dla je-

go parametrów po modernizacji. 

 W kwietniu wszczęto postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

opracowania dokumentacji lotniska, dotyczącej funkcjonowania lotniska po zmianach 

wynikających z modernizacji wraz z przeprowadzeniem procedur prowadzących do 

uzyskania certyfikatu lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji o kodzie 

ICAO 3C. W dniu 13.08.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Biały-

stok a Aero Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
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 W maju Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku zakończył po-

stępowanie administracyjne. Przedsięwzięcie obejmujące m.in. budowę drogi starto-

wej o nawierzchni utwardzonej o wymiarach 1350 m x 30 m zostało przekazane do 

użytkowania w zakresie zgodnym z wymogami ustawy Prawo budowlane. 

 We wrześniu wykonano aktualizację Programu funkcjonalno-użytkowego (opracowa-

nego w 2015 r.) w zakresie dotyczącym określenia optymalnego usytuowania obiek-

tów i urządzeń infrastruktury lotniskowej służące rozwojowi oraz przyszłemu funk-

cjonowaniu lotniska, w tym m.in. wieży kontroli lotów, terminala odpraw pasażer-

skich, strefy cargo, hangaru, itp. 

 W październiku przeprowadzono szczegółowy przegląd gwarancyjny zrealizowanego 

przedsięwzięcia przez komisję Zarządu Dróg Miejskich przy udziale Zarządzającego 

lotniskiem oraz przedstawicieli Aeroklubu Podlaskiego, Zarządu Mienia Komunalne-

go, Departamentu Strategii i Rozwoju i przedstawicieli Wykonawcy. 

 Rozpoczęte zostały przez Zarządzającego lotniskiem wymagane procedury dotyczące 

przeprowadzenia audytu lotniska przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów in-

frastruktury 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. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w la-

tach 2007-2011 będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Spółka z o.o. w Bia-

łymstoku (uchwała Nr XXVI/295/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dn. 31 marca 2008 r.). 

2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-

nych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Spółka z o.o. w Białymstoku w 

latach 2012 – 2015 (uchwała Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lute-

go 2012 r.). 

3. 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 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. 

4. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego w rejonie Al. Józefa Piłsudskiego oraz w 

rejonie osiedla Starosielce.  
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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 2019 roku, w ramach 

Planu wieloletniego 2018-2022, był Projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”, współfinansowany z Fundu-

szu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-

dowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

W 2019 roku w ramach Projektu: 

 zakończono budowę trzeciego pulsatora na SUW Pietrasze; 

 zakończono renowację kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malmeda, Spółdzielczej, Le-

gionowej, Akademickiej; 

 zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Esperantystów, 

Szaykowskiej i Grabowskiego; 

 zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sowlańskiej; 

 zakończono przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kozłowej, Białostoczek; 

 rozpoczęto hermetyzację i dezodoryzację wybranych obiektów oczyszczalni ścieków; 

 rozpoczęto modernizację stawów infiltracyjnych na ujęciu wody w Wasilkowie; 

 rozpoczęto przebudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicach: Satur-

na, Neptuna, Plutona; 

 rozpoczęto przebudowę kanału sanitarnego w ul. Składowej oraz renowację kanału 

sanitarnego w ul. Zwycięstwa; 

 realizowano przebudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Brzechwy; 

 zakupiono samochód specjalny z odzyskiem wody do czyszczenia kanalizacji sanitar-

nej oraz samochód do monitorowania sieci kanalizacyjnej. 

W ramach Planu wieloletniego 2018-2022, Spółka realizowała również inne inwestycje  

na obiektach (ujęcia i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków) oraz usprawnia-

nie/modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej m.in.: 

 renowację rurociągu technologicznego wody czystej na SUW Jurowce; 

 wykonanie dwóch nowych studni głębinowych wraz z oprzyrządowaniem na ujęciu 

w Jurowcach; 

 zabezpieczenie budynku pompowni II stopnia na SUW Wasilków przed wodami grun-

towymi; 

 zakup i instalację czterech przepływomierzy elektromagnetycznych na SUW Pietrasze 

– Wasilków; 

 koncepcję optymalizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków; 

 przystosowanie oczyszczalni ścieków do obowiązujących przepisów w zakresie obo-

wiązkowej ochrony obiektów; 

 modernizację istniejących sieci wodociągowych na odcinkach o wysokiej awaryjności, 

wymagających częstych płukań sieci z uwagi na pogorszenie jakości wody; 
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 modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych na odcinkach o wysokiej awaryjności i 

w złym stanie technicznym; 

 budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z budową lub 

remontem nawierzchni ulic w Białymstoku; 

 system zarządzania archiwum dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-

nej. 

Celem inwestycji realizowanych przez Spółkę w 2019 r. było: 

 zapewnienie ciągłości poboru wody z ujęć; 

 zapewnienie ciągłości produkcji wody i utrzymanie jakości uzdatnionej wody na po-

ziomie 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 zasi-

lania obiektów w energię elektryczną; 

 zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na poszczególnych etapach ujmowania 

i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. 

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku wyniosły ponad 54 mln zł. 

2. 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.  

3. 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 7 006 064,59 zł, podpisana 23 listopada 2017 r.; 

 Beneficjent: Miasto Białystok, okres realizacji 2017-2021. 

Projekty związane z modernizacją indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elek-

trycznej realizowane są również w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: 

Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Ko-

ścielna oraz Wasilków. Realizacja planowanych projektów polegać będzie na ograni-

czeniu emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzew-

czych w ramach tzw. niskiej emisji oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źró-

deł 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; 
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 modernizację indywidualnych źródeł ciepła poprzez likwidację indywidualnych  

kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotych-

czas sprawności wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu pieców węglowych. 

 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii –

 etap II: 

 pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; 

 finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

i komplementarny 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 syste-

mu ciepłowniczego miasta Białegostoku poprzez wymianę sieci kanałowej na sieć 

wykonaną 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 komplementarny 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; 

 Projekt polega na wybudowaniu elementów infrastruktury ciepłowniczej umożli-

wiających podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego nowych odbiorców i 

stworzenie możliwości zasilania nowych obszarów na terenie miasta Białegostoku. 

4. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta. 

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 Gospodar-

ka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

2. Projekt pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat 

energii” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2007-2013. W ramach projektu przebudowano odcinki sieci ciepłowniczej o łącz-

nej długości 11,044 km. 

3. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - budowa Alei Niepodległości, Alei I. J. Pade-

rewskiego, przebudowa skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych. 

4. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (od skrzy-
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żowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską), Jurowiecka, Produkcyjna, 

Gminna, 3KD-L (przedłużenie ul. K. Pułaskiego do granic miasta). 

5. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – budowa ścieżek 

rowerowych, ulice: Wasilkowska, Wł. Wysockiego, Gen. St. Sosabowskiego, Gen. St. 

Maczka i ul. Gen. F. Kleeberga. 

6. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – budowa kanalizacji deszczowej, 

ulice: skrzyżowanie Alei Jana Pawła II – Narodowych Sił Zbrojnych, Polna, Wiewiórcza 

(przepust), Sitarska (wzdłuż torów), budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Gen. F. Klee-

berga. 

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. Całkowita wartość Projektu (brutto) ponad 209 mln zł, w tym 

dofinansowanie na poziomie 108 mln zł. W celu uzupełnienia wkładu własnego w Projek-

cie, Spółka w 2019 roku podpisała z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie Projektu w 

formie pożyczki, w ramach programu priorytetowego nr 1.1.2 „Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ”. Wysokość po-

życzki – 47 mln zł.  

2. Projekt pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat 

energii – etap II”. Bezpośrednim celem projektu jest modernizacja 27 odcinków sieci cie-

płowniczej 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 dofinansowa-

nie 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 projek-

tu do roku 2023. 

3. 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 

węzłów cieplnych. Deklarowana przez odbiorców moc zamówiona wynosi 3 MW. Projekt 

został ujęty w Strategii ZIT BOF i uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dnia 27 września 2017 r. została 

zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
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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. 

4. Projekt pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Białegostoku wraz z likwidacją 

węzłów grupowych”. Bezpośrednim celem projektu jest przebudowa wybranych odcin-

ków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 5,68 km. W zakres projektu wchodzi również li-

kwidacja 10 węzłów grupowych oraz zastąpienie ich węzłami indywidualnymi wraz z bu-

dową sieci ciepłowniczych do tych węzłów o łącznej długości 0,84 km. Projekt uzyskał do-

finansowanie 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. 

5. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (na od-

cinku: od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej), Intermodalny węzeł 

komunikacyjny, J.K. Branickiego, Klepacka, droga do Hryniewicz, A. Mickiewicza, ul. KD-4L 

w Białymstoku (droga łącząca ul. Elewatorską z miejscowością Porosły). 

6. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – budowa ścieżek rowerowych, ulice: Aleja 

Jana Pawła II (od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3-go Maja), Antoniukowska - Al. Solidar-

ności (od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego), droga do Olmont (od skrzyżowania z 

ul. Wiosenną do granic miasta), ścieżki rowerowe w centrum Białegostoku: ul. Prez. R. 

Kaczorowskiego, ul. Sienny Rynek, ul. J. Marjańskiego, wzdłuż Placu NZS, ul. K. Kalinow-

skiego. 

7. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – budowa kanalizacji deszczowej 

w drodze technicznej w rejonie ul. Łagodnej. 

 

Programy i działania nowo utworzone 

1. W 2019 roku Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie Projek-

tu "Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietra-

szach" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - konkurs nr RPPD. 05.01.00-IZ.00-

20-001/19. Planowana całkowita wartość Projektu (brutto) ponad 5 mln zł, w tym dofi-

nansowanie na poziomie powyżej 3 mln zł. 

2. Projekt pt. „Przebudowa systemu ciepłowniczego Białegostoku z likwidacją węzłów gru-

powych”. Bezpośrednim celem projektu jest przebudowa wybranych odcinków sieci cie-

płowniczej o łącznej długości 18,5 km. W zakres projektu wchodzi również likwidacja 

dwóch węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi wraz z budową sieci 
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ciepłowniczych do tych węzłów o łącznej długości 149 m. Dnia 28 lutego 2019 r. została 

zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-

szawie umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0021/18-00. Projekt będzie reali-

zowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Okres realizacji projektu przewidziano na lata 2019-2023. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.3. STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO, NOWOCZESNEGO SYSTEMU 

GOSPODARKI ODPADAMI Z DUŻYM UDZIAŁEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I MAKSY-

MALIZACJĄ EFEKTU ODZYSKU 

Programy i działania zrealizowane  

1. Podmiotem zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na tere-

nie Białegostoku (na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok) w 2019 r. było utworzo-

ne w ramach PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku Biuro Zarządzania Systemem Gospo-

darki Odpadami, mieszczące się przy ul. Kamiennej 17. Gospodarka odpadami komunal-

nymi w 2019 r. na terenie Miasta Białystok była kontynuacją przedsięwzięć i działań pro-

wadzonych w latach ubiegłych, tj. od 1 lipca 2013 r., czyli od wdrożenia nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten ewaluuje i na podstawie zebra-

nych doświadczeń jest sukcesywnie ulepszany tak, aby mógł spełniać oczekiwania miesz-

kańców: 

 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); 

 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 wy-

brana w drodze przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi odbioru odpa-

dów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Białystok”; 

 rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem, w którym na terenie miasta obowiązywał 

nowy system selektywnej zbiórki odpadów spełniający wymagania Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu se-

lektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), które we-

szło w życie 1 lipca 2017 r. (tzw. WSSO – Wspólny System Segregacji Odpadów); 

 w dniu 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1579 opublikowana została nowe-

lizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r., 

wprowadzająca szereg istotnych zmian w gminnych systemach gospodarki odpadami 

komunalnymi. Na mocy  ustawy samorządy mają 12 miesięcy na dostosowanie funk-

cjonujących na swoim terenie systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do 

znowelizowanych przepisów. W celu wypełnienia ustawowego obowiązku w dniu 20 
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grudnia 2019 r. Rada Miasta Białystok podjęła pakiet uchwał systemowych, dostoso-

wanych do znowelizowanych przepisów czystościowych: uchwała Nr XVIII/287/19 

Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Białystok; uchwała Nr XVIII/288/19 Rady Miasta 

Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uchwała Nr 

XVIII/289/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; uchwała Nr XVIII/290/19 Rady Miasta 

Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; uchwała Nr XVIII/291/19 Rady 

Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszo-

nych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta Białegostoku, uchwała Nr 

XVIII/292/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi, uchwała Nr XVIII/293/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 

grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Ponad-

to 15 stycznia 2020 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XIX/299/20 w spra-

wie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców 

Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na la-

ta 2020 – 2021. Powyższe uchwały obowiązują od 1 marca 2020 r.; 

 w 2019 r. na terenie Białegostoku główny system selektywnej zbiórki odpadów ko-

munalnych prowadzony był w następujący sposób: „u źródła”; na terenach przezna-

czonych do użytku publicznego; w PSZOK (2 punkty: na terenie ZUOK w Hryniewi-

czach i przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 w Białymstoku). Mniejsze elektroodpady, jak np. 

telefony komórkowe, komputery i podzespoły, narzędzia elektryczne, drobny sprzęt 

AGD i RTV itp. mogą być wyrzucane do zielonych kontenerów na elektrośmieci roz-

stawionych na terenie całego Białegostoku; 

 na terenie Białegostoku prowadzona jest także selektywna zbiórka baterii i akumula-

torów m.in. w szkołach (w ramach konkursów „BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA”), 

urzędach, placówkach handlowo-usługowych, zakładach pracy, na terenie których 

znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na tego rodzaju odpady. Zebrane 

w ten sposób baterie i akumulatory trafią do odpowiednich firm, które zajmują się ich 

unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych; 



100 | S t r o n a  

 w 2019 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; 

 w 2019 r. na terenie miasta funkcjonowała nadal 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 

zapakowane fabrycznie, suche (kasze, ryże, mąki, słodycze itp.) w nieuszkodzonych 

opakowaniach, zapakowane pieczywo i wyroby piekarnicze, warzywa i owoce, orygi-

nalnie zamknięte sery, jogurty, twarogi, z aktualną datą przydatności do spożycia. 

Osoby potrzebujące mogą przyjść i bezpłatnie wziąć potrzebne produkty; 

 w 2019 r. Białostoczanie nadal korzystali z funkcjonującej od 1 października 2018 r. 

aplikacji Eco Harmonogram, która jest ogólnopolską aplikacją przypominającą kiedy z 

danej posesji odbierane są odpady komunalne. Po wprowadzeniu do programu adre-

su nieruchomości, oprócz automatycznych powiadomień, w telefonie znajdują się in-

formacje o planowanych odbiorach oraz zasadach segregacji odpadów, a także kon-

takt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w gminie w celu zgłoszenia niedo-

godności związanych z odbiorem odpadów. 

2. Z terenu Białegostoku w 2019 r. odebrano 110 394,25 Mg odpadów komunalnych, w 

tym: 98 142,96 Mg – odpady odebrane bezpośrednio od mieszkańców; 12 251,29 Mg – 

odpady zebrane w PSZOK-ach (w tym leki i elektroodpady zebrane na podstawie przetar-

gu obowiązującego od 1 października 2018 r.). Odebrane od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Miasta Białystok odpady komunalne kierowane były do zagospo-

darowania w instalacjach komunalnych (dawniej regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych – RIPOK), którymi są: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w 

Hryniewiczach (dalej ZUOK w Hryniewiczach) i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Ko-

munalnych w Białymstoku (dalej ZUOK Białystok). 

3. W 2019 r. PUHP „LECH” Sp. z o.o. realizowała szereg działań edukacyjno-informacyjnych 

skierowanych do mieszkańców Białegostoku. Miały one na celu poszerzenie wiedzy na 

temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności prowa-

dzenia selektywnej zbiórki odpadów, jak również budowanie postaw świadomości ekolo-

gicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne. W 2019 r. najważniejszym zadaniem 

kampanii społecznej, prowadzonej przez Spółkę „LECH” była kampania edukacyjna oraz 

informacyjna, dotycząca zmiany zasad segregacji odpadów, która weszła w życie 1 paź-

dziernika 2018 r. w Białymstoku. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej 

dla mieszkańców Białegostoku polegało na: 

 internetowych publikacjach na temat obowiązującego systemu segregacji na stro-

nach: www.odpady.bialystok.pl, www.lech.net.pl oraz na profilu Facebook Nasz Bia-

łystok jest Eko; 
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 przeprowadzeniu dystrybucji ulotek w ilości 130 000 szt. do skrzynek pocztowych 

mieszkańców Białegostoku, zawierających szczegółowe zasady segregacji odpadów 

komunalnych; 

 prowadzeniu bezpłatnej aplikacji mobilnej Eco Harmonogram, który jest do pobrania 

przez mieszkańców Białegostoku od 01.10.2018 r., zawierającej informacje o sposo-

bie segregacji odpadów oraz o aktywnym powiadamianiu o terminach odbioru odpa-

dów; 

 bieżącym odpowiadaniu na zapytania mieszkańców poprzez infolinię w Spółce, adres 

e-mail: pytania@lech.net.pl, redakcja@lech.net.pl; 

 organizacji dni otwartych w ZUOK w Białymstoku, podczas których prowadzona była 

prezentacja obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych;  

 organizacji wycieczek dla zorganizowanych grup, w ramach, których prezentowany 

jest cały system gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku (ZUOK Bia-

łystok – uczestniczyło ok. 740 osób, Sortownia w Hryniewiczach – uczestniczyło ok 

340 osób); 

 uczestnictwie w 12 festynach - piknikach osiedlowych, podczas, których promowane 

były zasady segregacji odpadów komunalnych, edukacja poprzez zabawę (maj-

sierpień 2019 r.); 

 kontynuacji akcji edukacyjnej zbiórki baterii pod hasłem „Bez stresu dla środowiska” 

– zbiórka baterii w placówkach oświatowych z terenu miasta Białystok (w akcji udział 

wzięło 56 placówek oraz 14 727 uczniów i przedszkolaków = 7 880,30 kg zebranych 

baterii); 

 przeprowadzeniu 185 lekcji edukacyjnych w placówkach oświatowych odnośnie za-

sad segregacji odpadów komunalnych oraz recyklingu, w których uczestniczyło ponad 

4 000 dzieci; 

 spotkaniach w osiedlowych klubach seniora (ok. 80 osób), na uczelni wyższej UwB 

(ok. 120 osób), z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi (ok. 160 osób) oraz administra-

torami - mieszkańcami wspólnot i spółdzielni (ok. 340 osób) w celu edukacyjno-

informacyjnym odnośnie systemu segregacji odpadów komunalnych w Białymstoku; 

 przeprowadzeniu konkursu pod hasłem „Segregujesz - Zyskujesz” (zbiórka surowców-

butelek PET na osiedlach biorących udział w konkursie w terminie od 06 maja do 15 

czerwca, a festyny osiedlowe z namiotem „Nasz Białystok Jest Eko” odbywały się w 

dniach: 11, 18, 25 maja oraz 01, 08, 15 czerwca 2019 r.). Podczas rozstrzygnięcia kon-

kursu wygrały 3 osiedla, które otrzymały ekologiczne ławki wykonane z butelek PET; 

 przeprowadzeniu konkursu dla użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod 

hasłem „Z Segregacji RODzą się korzyści” w terminie 6 maja-31 sierpnia 2019 r. Na-

grodą był produkowany w ZUOK w Hryniewiczach nawóz organiczny „Kompośnia-

czek”; 

 organizacji 2 festynów proekologicznych na Targowisku Miejskim, w których uczest-

niczyło blisko 500 osób; 

mailto:redakcja@lech.net.pl
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 współudziale w organizowanym przez KWP w Białymstoku projekcie „Dziecięca Szko-

ła Bezpieczeństwa”, w której uczestniczyło blisko 240 uczniów ze szkół podstawo-

wych; 

 współorganizacji cyklu audycji radiowych Zero Waste – prowadzonych przez Radio 

Akadera. Cykl 10 audycji o odpowiedzialnym życiu, edukacji ekologicznej w PUHP 

„LECH”; 

 przeprowadzeniu wraz z firmą RECOPOL pilotażowego projektu edukacyjnego w któ-

rym uczestniczyło blisko 120 osób oraz edukacyjna śmieciarka REKOPOLU; 

 przeprowadzeniu konkursu plastycznego „Drugie Życie” adresowanego do szkół pod-

stawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Białegostoku. W konkursie 

uczestniczyło 28 placówek. Prace konkursowe pojawią się w przestrzeni miejskiej w I 

kwartale 2020 r.; 

 szeregu publikacji w gazetach oraz w internetowych portalach informacyjnych ukazu-

jących się w Białymstoku. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Pożądanym przedsięwzięciem w roku 2020 i w latach kolejnych jest promocja działań 

informacyjno-edukacyjnych w celu wzrostu ilości surowców wtórnych na potrzeby osią-

gnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komu-

nalnych oraz poziomów ograniczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do 

składowania. Ponadto niezbędna jest także dalsza współpraca z placówkami oświatowo – 

wychowawczymi i zarządcami – właścicielami punktów skupu surowców wtórnych, w ce-

lu pozyskania informacji o ilościach zebranych surowców wtórnych na potrzeby ich włą-

czenia do uzyskiwanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Na mocy uchwały Nr LII/659/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia PUHP 

„LECH” zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpa-

dów komunalnych wraz z późniejszymi zmianami tej uchwały, Spółka zobowiązana 

jest do budowy instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunal-

nych oraz osiągnięcia określonych prawem poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych innymi metodami. 

2. W ramach tych zadań rozpoczęto w 2019 r. realizację projektu „Doświadczalna insta-

lacja realizacji płyty kompozytowej na bazie odpadów wielomateriałowych typu Tetra 

Pak oraz tworzyw sztucznych w Hryniewiczach k/Białegostoku”. Projekt jest realizo-

wany w oparciu o patent Politechniki Poznańskiej PL 216 083 B1 „Sposób wytwarza-

nia płyty kompozytowej na bazie tetra paków oraz płyta kompozytowa na bazie tetra 

paków”. Wdrożenie projektu pozwoli na pełen odzysk – recykling materiałowy odpa-

dów wielomateriałowych po płynnej żywności typu tetra pak w całości (włókien celu-

lozy, aluminium i tworzyw sztucznych) oraz częściowo odpadów tworzyw sztucznych 

wytworzonych w instalacji ZUOK Hryniewicze. Wartością dodaną będzie zdobycie sta-
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tusu Recyklera, co pozwoli w przyszłości na nawiązanie współpracy z Organizacjami 

Odzysku, a tym samym możliwość bezpośredniego wpływu na osiąganie poziomów 

odzysku wymaganych prawem. Zakończenie budowy linii produkcyjnej przewidywane 

jest na grudzień 2021. Realizacja projektu przyczyni się niewątpliwie do poprawy ja-

kości i efektywności przetwarzania i zagospodarowywania odpadów. Rozszerzenie 

skali recyklingu oraz współpracy z Organizacjami Odzysku będzie miało pozytywny 

wpływ na możliwość osiągania wymaganych poziomów odzysku. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO BUDOWY POWSZECHNIE DO-

STĘPNYCH SZEROKOPASMOWYCH SIECI TELEINFORMATYCZNYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Budowa miejskiej sieci światłowodowej. Sieć budowana poprzez własne inwestycje oraz 

zakup gotowej infrastruktury (160 670,56 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 TERE-

NOCHŁONNOŚCI 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 ogranicze-

nia terenochłonności przez elementy już istniejące. 

A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych tere-

nów zieleni miejskiej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.1. OSIĄGNIĘCIE WYŻSZYCH STANDARDÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 

A TAKŻE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

Programy i działania zrealizowane 

1. Działania wskazane przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. w kierunku działań A.3.3. w pkt 1-3 wpi-

sują się również w realizację danego kierunku działań. 

2. Zielone przystanki - wiaty przystankowe z funkcją retencjonowania wody opadowej: 

 W 2019 roku na terenie miasta zostały zamontowane trzy wiaty przystankowe z funkcją 

retencjonowania wody opadowej. Zielone przystanki wprowadziły zieleń tam, gdzie jej 

najbardziej brakuje – w pasach drogowych i w miejscach oczekiwania na środek trans-
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portu. Wybrano trzy lokalizacje o natężonym ruchu pasażerów, w otoczeniu których 

brakuje zieleni. 

 Zielony Przystanek to dodatkowa zieleń przy ulicy: ponad 10 m2 dachu roślinnego i 9 m2 

roślinnej ściany z pnączy, jest on w stanie wyprodukować nawet 10 kg tlenu. Rozwiąza-

nie poprawia mikroklimat, wilgotność i jakość powietrza, zmniejsza ilość pyłów zawie-

szonych i innych zanieczyszczeń. To oznacza zdrowsze powietrze i lepsze samopoczucie, 

zwłaszcza dla osób z chorobami układu oddechowego, osób starszych i dzieci. 

 Roślinny dach na Zielonym Przystanku zatrzymuje nawet 90% spadającego na niego 

deszczu w ciągu roku. Woda opadowa jest też gromadzona w skrzyni pod przystankiem i 

wykorzystywana do nawadniania pnączy na ścianie. 

 Koszt dostawy i montażu  wiat przystankowych wyniósł 145 677,51 zł brutto. 

3. Edukacyjny sad owocowy: 

 Na lokalizację Sadu Miejskiego wybrano polanę rekreacyjną na terenie Parku Antoniuk  

w sąsiedztwie placu zabaw i górki saneczkowej. Jest to chętnie odwiedzana część parku, 

głównie przez dzieci i młodzież. Obszar przeznaczony do realizacji projektu wynosi ok. 

850 m2. W ramach realizacji zadania posadzono 25 drzew owocowych – różne odmiany 

jabłoni, grusz, wiśni, czereśni, śliw. Wśród krzewów dominują porzeczki czarne i czerwo-

ne, maliny, agrest, dereń jadalny. Założenie zostało uzupełnione elementami tzw. „żywej 

architektury” – ażurową altaną oraz trzema panelami płotu wiklinowego. Są to elementy 

ekologiczne, rosnące, zazieleniające się. To innowacyjne przedsięwzięcie, rozwijające się 

w Polsce od kilku lat pozwala w ciekawy sposób zagospodarować tereny rekreacyjne i 

jednocześnie przyczynia się do powiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Obok 

funkcji użytkowych „budowle” z wierzby przyczyniają się do oczyszczania gleby oraz wo-

dy z metali ciężkich i związków toksycznych. Wewnątrz altany umieszczono ławostół 

edukacyjny, a w jej sąsiedztwie zabawowe elementy edukacyjne w formie tote-

mów/światowidów. Przy każdym posadzonym drzewie są zainstalowane kolorowe ta-

bliczki ze zdjęciem i informacją na temat danej odmiany. Od strony alejki żwirowej 

ustawiono dużą tablicę z informacją na temat pierwszego Miejskiego Sadu Edukacyjne-

go. 

 Oficjalne otwarcie Sadu odbyło się 1 maja 2019 r., towarzyszyła mu akcja rozdawania 

drzewek owocowych. Do mieszkańców trafiło 1000 drzewek – jabłoni, grusz, śliw i wiśni. 

 Ogólny koszt realizacji wynosi 47 143,31 zł  , w tym: 

 10 120,00 zł - Posadzenie 25 szt. drzew owocowych i 100 szt. krzewów owocowych 

do zadania „Miejski sad” na terenie Parku Antoniuk w Białymstoku wraz z pielę-

gnacją za 2019 r.  

 7 999,00 zł – Wykonanie elementów małej architektury z żywych pędów wierzby 

do zadania „Miejski sad” na terenie Parku Antoniuk w Białymstoku; 

 29 024,31 zł – Dostawa i montaż elementów małej architektury do zadania „Miejski 

sad” na terenie Parku Antoniuk w Białymstoku. 

4. Platformy pływające: 

 Cel montażu platform pływających na powierzchni zbiorników wodnych: 
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 oczyszczanie wody z występujących biogenów (szczególnie z nadmiaru fosforu i azo-

tu) 

 zapobieganie eutrofizacji stawów i ekspansji glonów, 

 sprzyjanie wzrostowi bioróżnorodności poprzez rozwój strefy korzeniowej, która 

przenikając do wody pobiera substancje odżywcze, a właściwy dobór roślin sprawia, 

że strefa korzeniowa z czasem zwiększa swoją objętość i cała struktura wyspy staje 

się siedliskiem rozwoju pożytecznych drobnoustrojów wspomagających proces filtra-

cji wody, 

 wzrost zdolności samooczyszczania wód powierzchniowych, 

 natlenianie i tworzenie miejsc zacienionych na stawach przez co daje schronienie ry-

bom i innym organizmom. 

 12 marca 2019 r. dostarczono i zamontowano na powierzchni zbiorników wodnych 

w Białymstoku 11 platform pływających dla ptaków. 

 Platformy wykonano z rur stalowych. Konstrukcja pojedynczej platformy, zbudowana z 

trójkąta równobocznego o boku 3 m umożliwiła połączenie kilku platform w tzw. moduł 

(zestaw).  

 Koszt zakupu wraz montażem – 74 415 zł. 

 Platformy (wyspy pływające) zamontowano w lokalizacjach: 

 staw przy ul. Mickiewicza / Miłosza (zestaw 6 szt. platform, z których cztery z nich ob-

sadzone zostały roślinami szuwarowymi, a dwie są żwirowe), 

 zbiornik przy ul. Fredry (zestaw 5 szt. platform, z których trzy obsadzone są roślinami, 

szuwarowymi, a dwie są żwirowe). 

 Zastosowane rośliny szuwarowe to: turzyce, krwawnica pospolita, kosaciec żółty, nieza-

pominajka błotna, mięta. 

5. W roku 2018 opracowano „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegosto-

ku na lata 2019 – 2023”. Dokument bilansuje moce produkcyjne źródeł ciepła, zdolności 

przesyłowe sieci cieplnych, prognozuje wzrost zapotrzebowania mocy i energii cieplnej 

w perspektywie roku 2018 oraz ocenia niezbędne inwestycje związane z rozbudową i 

modernizacją systemu ciepłowniczego. Zgodnie z wymogami umowy sprzedaży udziałów 

MPEC Plan rozwoju został przedłożony Prezydentowi Miasta Białegostoku do konsulta-

cji. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania wskazane przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. w kierunku działań A.3.3. w pkt 1 wpi-

sują się również w realizację danego kierunku działań. 

2. Łąki kwietne: 

 W 2019 r. powstały pierwsze łąki kwietne w pasach drogowych ulic i na działkach gmin-

nych Białegostoku jako realizacja działań zaplanowanych w zakresie kształtowania ziele-

ni. Łąki kwietne mają wpływ na miejscowe łagodzenie mikroklimatu, w tym pozytywne 

oddziaływanie na ograniczenie negatywnych skutków tzw. wysp ciepła występujących na 
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terenie miasta, poprawiają estetykę poprzez złamanie monotonii krajobrazu przestrzeni 

miejskiej; 

 Tworzenie łąk kwietnych w pasach drogowych z wyselekcjonowaną kompozycją roślinną 

wpływa korzystnie nie tylko na bioróżnorodność, ale także angażuje społeczność lokalną 

w jej ochronę, aktywizuje różne grupy społeczne, poszerza wiedzę odbiorców o kwiatach 

przyjaznych zapylaczom, buduje lokalne partnerstwa, kształtuje świadomość ekologiczną 

wszystkich grup społecznych – od dzieci po osoby dorosłe. Istotny jest tu wymiar eduka-

cyjny tego typu inwestycji, zwłaszcza z wpływem na dzieci i młodzież, mogących obco-

wać z przyrodą nie opuszczając miasta; 

 Ponadto, łąki kwietne zwiększają bazę pokarmową dla owadów zapylających, takich jak 

np. trzmiele, pszczoły, pszczolinki i korzystnie wpływają na zanikające populacje poży-

tecznych owadów na obszarach miejskich, ograniczają skutki zanieczyszczenia powie-

trza, chronią teren przed nadmiernym parowaniem (stepowieniem) poprzez gromadze-

nie i zatrzymywanie wilgoci, pochodzącej ze źródeł naturalnych; 

 Zadanie będzie realizowane w ramach umowy na „Założenie i pielęgnację łąk kwietnych 

wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowację zieleńców w pasach dro-

gowych i na działkach gminnych na terenie miasta Białegostoku”, obowiązującej od dnia 

01.04. 2019 r. do dnia 15.11.2021 r.; 

 Ogólna wartość umowy wynosi 1 585 845,00 zł brutto. W 2019 r. na realizację umowy 

wydano kwotę:  562 581,40 zł. 

3. Zielone ekrany: 

 W październiku 2019 r. w ramach kontynuacji akcji „Zielone ekrany” wykonano kolejne 

nasadzenia wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych. Rozwiązanie to zostało zastosowane ze 

względu na to, że niesie za sobą szereg korzyści dla poprawy jakości środowiska miej-

skiego: 

 pnącza z racji swojej rozbudowanej struktury i tekstury wspomagają dźwiękochłonne 

działanie ekranów zarówno poprzez pochłanianie jak i rozpraszanie fal dźwiękowych, 

 liście pnączy absorbują zanieczyszczenia zarówno pyłowe jak i gazowe redukując w 

ten sposób ich stężenie w powietrzu, 

 pnącza przyczyniają się do zmniejszenia amplitudy wahań temperatury powietrza, 

zmniejszają również amplitudę wilgotności, 

 poza funkcjami fitosanitarnymi należy również podkreślić walory estetyczne, pnącza 

dekorują i maskują duże pionowe płaszczyzny ekranów, z natury obce w krajobrazie, 

 1280 szt. winobluszczu pięciolistkowego zostało posadzonych w następujących lokali-

zacjach: 

 pas drogowy ul. Gen. Nikodema Sulika (ekrany akustyczne w sąsiedztwie Domu Po-

mocy Społecznej), 

 pas drogowy ul. Świętego Pio (ekrany akustyczne po stronie zabudowań i ogródków 

działkowych), 

 pas drogowy ul. Kazimierza Wielkiego (ekrany akustyczne po stronie zabudowy jed-

norodzinnej; odcinek od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. Józefa Chełmońskiego), 
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 pas drogowy ul. gen. Stanisława Sosabowskiego (ekrany akustyczne; odcinek od ul. 

Kapralskiej do ul. Ks. Aleksandra Syczewskiego). 

 Koszt posadzenia 1 280 szt. pnączy i pielęgnacji gwarancyjnej  roślin za 2019 r.: 

30 644,52 zł. 

4. Miejska Pasieka 

 W ramach projektu: „Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegostoku” w paź-

dzierniku 2019 r. powstała pierwsza białostocka Miejska Pasieka. Pasieka składa się z 

pięciu uli - czterech zabytkowych, pochodzących z różnych rejonów Podlasia. Historia 

jednego z nich sięga ok. 100 lat i jest to najcenniejszy eksponat w białostockiej pasiece. 

Dla porównania ustawiony został również ul współcześnie używany przez pszczelarzy. 

Wszystkie ule zostały zasiedlone rodzinami pszczół produkcyjnych. Pierwsza białostocka 

pasieka miejska powstała w okolicy skweru przy ul. Augustowskiej. Dla bezpieczeństwa 

ule zostały ustawione za rzeką, a teren został wygrodzony. Dodatkowo na skwerze po-

sadzono drzewa owocowe i krzewy obficie kwitnące, a także rośliny miododajne. To za-

pewni pszczołom wystarczającą ilość pożywienia od początku wiosny do później jesieni.  

 Koszt: 9000,00 zł 

5. Zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni oraz terenów zurbanizowanych poprzez 

realizację nasadzeń roślin. W 2019 r. na terenie Białegostoku posadzono 35 000 szt. ro-

ślin cebulowych, 52 szt. drzew, 4725 szt. krzewów, 2630 szt. pnączy. 

6. Akcja „Sprzątanie Świata” - jest międzynarodową akcją związaną z promocją ochrony 

środowiska 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 zale-

ży 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. 

7. Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie Miasta Białegostoku w 2019 roku”, przyjętego uchwałą Nr 

VII/101/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. Głównym celem Programu jest 

zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym, ograniczenie oraz za-

pobieganie bezdomności i nadpopulacji zwierząt domowych na terenie miasta Białego-

stoku. W ramach Programu prowadzone są różne działania, w tym m.in.: 

 odławianie zwierząt bezdomnych i zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt, 

 sterylizacje i kastracje zwierząt schroniskowych, 

 sterylizacje i kastracje wolno żyjących kotów, 

 dokarmianie kotów wolno żyjących, 

 wsparcie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów. 

8. 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-
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rzeń drogowych z udziałem zwierząt w ramach zawartej umowy o świadczenie komplek-

sowych usług całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku. 

9. Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci ka-

nalizacji sanitarnej. W roku 2019 udzielono dotacji z budżetu miasta Białegostoku 33 

właścicielom nieruchomości, którzy złożyli wnioski o dofinansowane, na łączną kwotę 

111 583,87 zł na realizację zadania z zakresu likwidacji zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości grunto-

wej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w 2018 r. 54 właści-

cielom nieruchomości na łączną kwotę 185 268,73 zł. W latach 2012-2019 w ramach do-

tacji z budżetu miasta Białegostoku udzielono 391 właścicielom nieruchomości dotacji 

na łączną kwotę 1 274 239,43 zł. Zlikwidowano 523 zbiorniki bezodpływowe oraz 1 przy-

domową oczyszczalnię ścieków. Zasady udzielania przedmiotowej dotacji reguluje 

uchwała Nr VI/85/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określe-

nia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finan-

sowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wy-

konania. 

10. Realizacja projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elek-

trycznej w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 

5.4. Strategie niskoemisyjne, Podziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF: 

 Istotą projektu jest modernizacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, za-

stąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła z wyłą-

czeniem montażu pieców węglowych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w 

indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Białystok. 

 Celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO2) pocho-

dzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji, która obok zanie-

czyszczeń pochodzenia komunikacyjnego powoduje, że na obszarze Miasta Białystok 

występują stężenia przewyższające standardy jakości powietrza wymagane prawem kra-

jowym i unijnym.W ramach  projektu zakłada się: 

 modernizację indywidualnych źródeł ciepła, tj. likwidację indywidualnych kotłowni 

lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności 

wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu pieców węglowych, 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

 Beneficjentem ostatecznym w projekcie są mieszkańcy Białegostoku – właściciele bu-

dynków jednorodzinnych położonych na terenie miasta Białegostoku. W ramach zadania 

planuje się objęcie nim do 2020 r. 450 gospodarstw domowych. 

 Projekt realizowany jest poprzez zlecenie dostaw i prac instalatorsko-montażowych Wy-

konawcom, z którymi zawarto niżej wskazane umowy w wyniku przeprowadzonego po-
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stępowania 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. zain-

stalował kolektory słoneczne w 225 gospodarstwach domowych; cz. I projektu zosta-

ła zrealizowana; 

 Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie 

Miasta Białystok w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii 

cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” (cz. II projektu) - termin zakończenia realiza-

cji prac wyznaczono na 29 stycznia 2021 r. 

11. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020: 

 W roku 2019 realizowano „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do 

roku 2020”, uchwalony w dniu 24 kwietnia 2017 r. uchwałą Nr XXXIV/554/17 Rady Mia-

sta Białystok. 

 Plan ma na celu zaprezentowanie pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym 

przedsięwzięć, 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 cieplarnia-

nych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia 

energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energe-

tycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu oraz dla których realizo-

wane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) i plany działań krótkotermino-

wych (PDK). 

 Realizacja celów strategicznych i założeń szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej 

możliwa jest dzięki należycie prowadzonemu planowaniu zarówno na poziomie między-

narodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Odpowiednie planowanie energe-

tyczne zapewnione przez Jednostki Samorządu Terytorialnego pozwoli zabezpieczyć 

Miasto w kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz uchronić przed negatywnymi 

skutkami oddziaływania na środowisko i skutkami wytwarzania i zużycia energii na da-

nym obszarze. Wdrożenie i realizacja PGN pozwoli na zwiększenie efektywności energe-

tycznej, redukcji energochłonności, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a tym sa-

mym poprawę jakości powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem odnawialnych źró-

deł energii przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Działania wskazane przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. w kierunku działań A.3.3. w pkt. 1-2 

wpisują się również w realizację danego kierunku działań. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.2. STWORZENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA 

WÓD OPADOWYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Działania zrealizowane przez Wodociągi Białostockie przedstawiono w opisie kierunku 

A.3.1. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania rozpoczęte przez Wodociągi Białostockie przedstawiono w opisie kierunku 

A.3.1. 

2. 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 

granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem 

zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników”. W opracowaniu wskazane zostały 

węzły kanalizacji deszczowej wymagające przebudowy oraz rozmieszczenie zbiorników 

retencyjnych, rowów wsiąkowych i odparowników, których zadaniem jest przejęcie wód 

opadowych, 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 wyko-

rzystywany jest również na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Wymagane jest w maksymalnym stopniu zagospodarowanie wód opa-

dowych u źródła, ich retencjonowanie oraz ponowne użycie np. do celów gospodar-

czych. 

3. Dotacja na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej 

nieruchomości gruntowej. Zasady udzielania przedmiotowej dotacji reguluje uchwała Nr 

VI/85/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 

na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.3. ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI URZĄDZONEJ PRZY POSZANOWANIU 

UNIKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH. 

Programy i działania zrealizowane 

1. W 2019 roku zrealizowano kolejne etapy zagospodarowania bulwarów na osiedlu Ba-

cieczki. W ramach inwestycji został wykonany amfiteatr z oświetleniem i monitoringiem, 

ścieżki pieszo-rowerowe, kładka oraz przepusty. Przedmiotowa inwestycja w znaczący 

sposób uatrakcyjniła istniejące zagospodarowanie oraz w optymalny sposób zostało wy-

korzystane ukształtowanie i warunki przyrodnicze obszaru. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.4. ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA I 

OCHRONA TERENÓW O WYSOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRZED EKSPANSJĄ INWE-

STYCYJNĄ 

 

Programy i działania zrealizowane 

1. Od wielu lat, na terenie Białegostoku, realizowana jest akcja czynnej ochrony płazów, 

związana z ich wiosenną migracją do zbiorników wodnych. Płazy co roku migrują do 

zbiorników wodnych, aby przystąpić do rozrodu. Trasy ich migracji często przebiegają 

w miejscach przeciętych drogami ze zwiększonym ruchem pojazdów, co powoduje, że 

wiele z nich ginie pod kołami samochodów. Dlatego od wielu lat, na terenie miasta, 

prowadzona jest wiosenna akcja czynnej ochrony płazów, której idea polega na 

ustawieniu wzdłuż drogi, o wzmożonym ruchu pojazdów, barier ochronnych oraz pu-

łapek uniemożliwiających płazom wyjście na jezdnię. Wędrujące płazy przenosi się na 

drugą stronę drogi i wypuszcza w bezpiecznym miejscu. Po wypuszczeniu, zwierzęta 

te kierują się do zbiorników wodnych, w których przystąpią do rozrodu. Podsumowa-

niem zadania jest sprawozdanie z akcji ochrony płazów, zawierające liczebność, skład 

gatunkowy odławianych płazów, przedstawienie zależności intensywności migracji od 

warunków pogodowych, porównanie wyników z wcześniejszymi latami oraz doku-

mentacja fotograficzna. Równolegle, w białostockich placówkach oświatowych od-

bywają się zajęcia edukacyjne poświęcone biologii i ekologii płazów, ich znaczeniu w 

środowisku, zagrożeniom spotykającym tę grupę zwierząt oraz sposobom ich ochro-

ny. 

2. W 2019 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, 

w ramach którego powstała seria trzech tematycznych publikacji, tj.: 

 Część 1. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Różnorodność biologiczna miasta” – 

Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński 

 Część 2. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Szata roślinna Białegostoku” – Dan 

Wołkowycki 

 Część 3. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Motyle dzienne Białegostoku” – 

Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska 

Projekt „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku” jest próbą poznania i analizy kondycji 

przyrody miasta. Przewidziany do realizacji w kolejnych latach, będzie zawierał opra-

cowania z różnych dziedzin przyrodniczych. Celem projektu jest edukacja przyrodni-

cza oraz zwrócenie uwagi mieszkańców Białegostoku na aspekty związane z ochroną 

przyrody oraz monitorowanie zmian zachodzących w przyrodzie na terenie miasta.  
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Corocznie prowadzona jest akcja edukacyjna „Ratujmy Kasztany” - akcja polega na sys-

tematycznym grabieniu i sprzątaniu opadających liści kasztanowców, wewnątrz których 

zimują osłonięte kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Powyższe przed-

sięwzięcie ma istotne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej kasztanowców w mie-

ście Białystok poprzez eliminację szkodników, jednocześnie podnosząc świadomość pro-

ekologiczną społeczeństwa i pełniąc funkcję edukacyjną. 

2. Kontynuacja realizacji projektu pn. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”. Kontynuacja 

akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku oraz zajęć edukacyjnych poświęconych tej 

tematyce w placówkach oświatowych na terenie Białegostoku. 

3. W roku 2019 realizowano uchwalony w 2017 roku „Program ochrony środowiska dla 

miasta Białegostoku na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Dokument 

uchwalono uchwałą Nr XLIII/671/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 r. 

Dokument ten został sporządzony w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Okre-

śla cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekolo-

gicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i środki finansowe. Program ten wskazuje także najpilniejsze kierunki dzia-

łań, zarówno krótkookresowych jak i długookresowych, jakie należy podjąć m.in. w celu 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody. 
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4.2. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki 

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

kańców113 

B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.1. WSPIERANIE I PROMOWANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LO-

KALNYCH I DZIAŁAŃ RAD OSIEDLI 

 

Programy i działania zrealizowane  

1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2020 rok (VII edycja): 

 prowadzono nabór i weryfikację wniosków (wpłynęły 154 projekty); 

 prowadzono działania informacyjno-promocyjne w zakresie zasad budżetu obywatel-

skiego, prezentacji projektów i zachęcania do udziału w głosowaniu: 

 Promocja budżetu obywatelskiego na festynach osiedlowych; 

 Spotkania informacyjno-promocyjne „Nasz Budżet Obywatelski 2020” – zadanie 

realizowane w ramach dotacji udzielonej organizacji pozarządowej. W ramach 

zadania odbyło się 8 spotkań informacyjno-promocyjnych z mieszkańcami na 

Rynku Kościuszki oraz w Parku Planty; 

 4 maratony pisania projektów – pomoc specjalistów z urzędu w przygotowywa-

niu projektów; 

 Punkt konsultacyjny w Centrum Aktywności Społecznej; 

 IV Białostocki Festyn Obywatelski z możliwością promocji projektów przez Pro-

jektodawców; 

 powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2020; 

 zorganizowano i przeprowadzono głosowanie w formie papierowej i elektronicznej, 

utworzono mobilne punkty do głosowania (mieszkańcy oddali 94 253 ważnych gło-

sów). Do głosowania zakwalifikowało się 90 projektów, z czego wybranych do realiza-

cji zostało 32 (11 ogólnomiejskich i 21 osiedlowych) na łączną szacunkową kwotę 11 

987 318 zł. 

2. Realizacja konsultacji społecznych z mieszkańcami Białegostoku: 

 we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 

Centrum Aktywności Społecznej przeprowadziło konsultacje społeczne z mieszkań-

cami Miasta Białegostoku dotyczące: 

 modernizacji lub budowy ulic (w 19 konsultacjach uczestniczyło ok. 300 osób);  

 nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku (łącznie oddano 561 ankiet); 

                                                      
113 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.). Wykaz działań zrealizowanych przez placówki oświatowe i pozostałe za 2019 rok zawiera pełny opis 
programów i działań zrealizowanych, rozpoczętych, wymagających kontynuacji oraz nowo utworzonych i stanowi integralną część niniej-
szego raportu. 
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 zagospodarowania Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku (łącz-

nie oddano 1404 ankiet); 

 opracowania strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 

2020-2036 (13 zgłoszonych opinii); 

 projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Białystok (2 zgłoszone opinie); 

 projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok (2 zgłoszone opinie). 

 Konsultacje odbywały się w różnych formach:  

 otwarte spotkania w przestrzeni miejskiej z mieszkańcami ulic; 

 dyżury konsultacyjne w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej; 

 ankiety papierowe i elektroniczne; 

 zbieranie propozycji, uwag i opinii udzielanych w formie ustnej, pisemnej i telefo-

nicznej/ e-mailowej. 

3. Organizacja wydarzeń integracyjnych, dedykowanych mieszkańcom Miasta Białegostoku: 

 Zorganizowano 10 festynów rodzinnych na osiedlach Białegostoku, w których czynny 

udział wzięło 9 placówek szkolnych, 9 białostockich organizacji pozarządowych, 11 in-

stytucji publicznych (m.in. Wodociągi Białostockie, Regionalne Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Muzeum Wojska Polskiego, Schronisko dla 

Zwierząt w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego). Łączny koszt organi-

zacji wyniósł około 100 tys. zł; 

 Organizacja IV Białostockiego Festynu Obywatelskiego, którego głównym celem była 

promocja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz zachęcanie 

mieszkańców do udziału w głosowaniu; 

 Centrum Aktywności Społecznej dofinansowało w ramach tzw. małych grantów 3 fe-

styny integracyjne zorganizowane przez uprawnione podmioty; 

 Spotkania i szkolenia otwarte dla mieszkańców w Centrum Aktywności Społecznej 

(udział bezpłatny): 

 „Życie publiczne bez mowy nienawiści?” – debata z udziałem zaproszonych gości; 

 „Piknik Wolności” w ramach obchodów „Dni Wolności i Praw Obywatelskich” or-

ganizowanych przez Miasto Białystok; 

 „Wakacyjny CAS” – bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat. 

4. Promocja wolontariatu: 

 Przeprowadzenie XXIV białostockiej edycji ogólnopolskiego Samorządowego Konkur-

su Nastolatków „8 Wspaniałych”. Konkurs był adresowany do młodzieży udzielającej 

się w wolontariacie w wieku 10-19 lat. W 2019 roku do Centrum Aktywności Społecz-

nej wpłynęło 66 indywidualnych zgłoszeń kandydatów ubiegających się o tytuł: 

„Wspaniała Wolontariuszka”, „Wspaniały Wolontariusz” oraz 12 grup obejmujących 

155 wolontariuszy. Finaliści reprezentowali Miasto Białystok podczas ogólnopolskiej 

gali Konkursu w Białogardzie; 

 Przeprowadzono 4 szkolenia dla młodzieży zainteresowanej wolontariatem. Zajęcia 

odbywały się w placówkach oświatowych i opiekuńczych Miasta Białystok (Szkoła 
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Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, Internat 

Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych). Uczestnicy poznali aktualne rozwiązania 

prawne dotyczące wolontariatu, motywy skłaniające ludzi do podejmowania nieod-

płatnych działań oraz praktyczne rozwiązania związane z akcjami charytatywnymi. 

5. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej na statu-

towe działania organizacji pozarządowych i grup mieszkańców Białegostoku. 

 Pomieszczenia w Centrum Aktywności Społecznej dostępne były siedem dni w tygo-

dniu od godz. 8.00 do 20.00. Na działania cykliczne oraz jednorazowe udostępniano 

sale szkoleniowe, salę konferencyjną, bibliotekę, stanowiska biurowe wyposażone w 

sprzęt komputerowy i hol wystawienniczy; 

 W 2019 r. zawarto 63 roczne porozumienia o cykliczne korzystanie z pomieszczeń 

oraz rozpatrzono 259 wniosków o jednorazowe skorzystanie z pomieszczeń, w tym 13 

wniosków na realizację inicjatyw mieszkańców. Łącznie odbyło się 2 208 spotkań, w 

których wzięło udział ponad 30 tys. osób. W holu wystawienniczym zorganizowano 9 

wystaw prac plastycznych o tematyce społecznej. 

6. Przebudowa budynku przy ul. Węglowej na potrzeby „Białostockiego Ośrodka 

Wschodnich Sztuk Walki”. 

7. Zaprojektowanie i budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Barszczańskiej. 

8. Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie placu zabaw wraz z placem sportów 

miejskich pod chmurką w Białymstoku przy ul. Pod Krzywą na działce geod. nr 69/16 

w obr. 10. 

9. W roku 2019 w oparciu o rozpoznane potrzeby środowiska pracownicy socjalni po-

dejmowali inicjatywy organizowania społeczności lokalnej. Działania i cele zakładane 

w projektach były odpowiedzią na współistniejące problemy: bezrobocie, niepełno-

sprawność, niewydolność wychowawczą, uzależnienie i współuzależnienie. W ramach 

organizowania społeczności lokalnej zrealizowano 7 projektów socjalnych:  

 „Genogram: ja i moja rodzina”; 

 „Genogram: ja i moja rodzina” edycja II. Adresatami projektów byli mieszkańcy osie-

dla Starosielce, a w szczególności mieszkańcy ulic: Barszczańska, Klepacka. Uczestni-

kami projektów były całe, wielopokoleniowe rodziny, osoby samotne i niepełno-

sprawne korzystające z pomocy społecznej. Celem tych działań było uświadomienie 

struktury ich rodzin, zależności warunkujących ich sytuację socjalno-bytową. Projekt 

pozwolił na określenie jaką wizję życia dana osoba otrzymała od rodziny i co może 

być prawdopodobną przyczyną występujących problemów; 

 „Moje pieniądze - ja nimi rządzę”. Uczestnikami projektu było 11 rodzin zamieszkują-

cych na terenie osiedla Starosielce, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze zbiegu 

ulic Klepackiej i Barszczańskiej. Efektem projektu była poprawa kompetencji rodziciel-

skich uczestników w zakresie: przeciwdziałania bezradności w prowadzeniu gospo-

darstwa domowego, dysponowania posiadanym budżetem domowym, a także inte-

gracji międzypokoleniowej oraz umiejętności konstruktywnego wykorzystania czasu 
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wolnego. Projekt realizowano przy współpracy Stowarzyszenia Wspierania Środowisk 

Lokalnych „Aktywne Osiedle”; 

 Sprzątanie Osiedla. Projekt miał na celu wskazanie mieszkańcom ulic Klepackiej i 

Barszczańskiej potrzeby dbania o czystość w obrębie przestrzeni wspólnej wszystkich 

mieszkańców. Przy współudziale instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańców 

opracowano plan społecznego sprzątania terenu osiedla, 

 „Żyj pełną piersią”. Projekt skierowany był do 15 kobiet w przedziale wiekowym 50-

69 lat korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zamieszkujących na osiedlach 

Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza i Leśna Dolina. Powstał we współpracy z Białostoc-

kim Centrum Onkologii oraz Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom ,,Szansa” i 

miał na celu rozpowszechnienie profilaktyki raka piersi; 

 Organizacja i animacja środowiska lokalnego na osiedlu Starosielce w roku 2019. W 

ramach projektu kontynuowano działania mające na celu: rekonstrukcję więzi rodzin-

nych, podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, odbudowę relacji są-

siedzkich, wzmacnianie i poszerzanie fundamentów społeczeństwa partycypacyjnego. 

Podejmowane działania miały na celu utrwalenie dotychczasowym postaw i zacho-

wań, a także zachęcanie mieszkańców do podnoszenia aktywności na forum publicz-

nym, udziału w ruchach społecznych i inicjatywach oddolnych oraz dalsze rozwijanie 

wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej; 

 „Bądź najlepszy, bądź aktywny”. Projekt był skierowany do bezrobotnych mieszkań-

ców osiedla Antoniuk, wzięło w nim udział 17 osób. W ramach projektu odbyły się 

warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (odbyło 

się spotkanie z pracownikiem Work Service, beneficjenci projektu mieli możliwość 

zapoznania się z ofertami pracy oraz złożyli swoje CV). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów zielonych na 

osiedlu Bema w Białymstoku, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. 

2. Kontynuacja działań w zakresie preferencyjnych warunków najmu lokali użytkowych na 

rzecz organizacji pozarządowych. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Rowerowa Stolica Polski. W 2019 r. Białystok przystąpił do rywalizacji w Ogólnopolskiej 

Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” koordynowanej przez Miasto Bydgoszcz, 

polegającej na zaktywizowaniu jak największej liczby mieszkańców danego miasta do 

jazdy na rowerze i zachęcanie do pobrania aplikacji zliczającej przejechane kilometry. 

W terminie od 23 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. prowadzone były działania o 

charakterze informacyjno-promocyjnym, które obejmowały: 

 przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych, w tym ulotek, plaka-

tów oraz roll-up (dystrybucja materiałów w jednostkach miejskich oraz podczas wyda-

rzeń o charakterze integracyjno-rozrywkowym organizowanych przez Miasto);  
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 współpracę z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie informowania mieszkań-

ców o rywalizacji (m.in. placówki oświatowe, Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji); 

 informacje na stronach internetowych www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl; 

 publikacje w mediach społecznościowych; 

 punkt informacyjny podczas 11 festynów organizowanych przez Miasto na białostockich 

osiedlach. 

Odnotowano 514 użytkowników, którzy w trakcie trwania rywalizacji gromadzili kilome-

try na rzecz Białegostoku, z czego dwoje zdobyło nagrody w skali ogólnopolskiej. 

2. Budowa Parku Militarnego „Węglowa” w zakresie przebudowy oraz zmiany sposobu 

użytkowania budynku agregatorowni na cele socjalno-administracyjne wraz z budową 

wentylacji mechanicznej, budową hali namiotowej z zagospodarowaniem terenu części 

działki o nr ewid. gr.788/12 obr. 12 przy ul. Węglowej. 

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. Działaniom zrealizowanym w ramach współpracy między Miastem Białystok a trzecim 

sektorem w 2019 r. kierunek nadawał roczny program współpracy. Program współpracy 

Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr II/11/18 Rady Mia-

sta Białystok z dnia 29 listopada 2018 r. 

2. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursach i organach 

doradczych działających przy Prezydencie Miasta Białegostoku: 

 Prezydent Miasta Białegostoku zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych do  

składania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty na reali-

zację zadań publicznych w 2019 r. Organizacje pozarządowe wskazały 21 kandydatów, 

spośród których formowane były komisje konkursowe w obszarach tematycznych takich 

jak: polityka społeczna, kultura i dziedzictwo narodowe, sport, edukacja, ochrona śro-

dowiska oraz pomoc społeczna; 

 W 2019 roku odbywała się współpraca z ciałami konsultacyjnymi działającymi przy Pre-

zydencie Miasta Białegostoku. Jednym z nich była Miejska Rada Seniorów w Białymsto-

ku. 

3. Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi. W 2019 r. przeprowadzono 30 

konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, które dotyczyły m.in.: 

 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z orga-

nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt-

ku publicznego na 2020 rok, 

 projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji 

i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
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 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Białe-

gostoku, 

 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie miasta Białegostoku w 2019 roku, 

 projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolne-

go w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Bia-

łystok jednostkach oświatowych. 

4. Udzielanie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe: 

 Zlecenie zadań publicznych Miasta Białystok organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odbywało się w formie 

otwartych konkursów ofert. Za pośrednictwem Centrum Aktywności Społecznej zlecono 

22 zadania publiczne na kwotę 179 771 zł. Obejmowały one: 

 dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków spoza 

budżetu Miasta; 

 Program „Aktywni Sąsiedzi”, w ramach którego operator wyłoniony w procedurze 

konkursowej przekazał organizacjom pozarządowym środki finansowe na realizację 

14 lokalnych inicjatyw na białostockich osiedlach wyłonionych w drodze konkursu; 

 postępowania konkursowe, w ramach których wyłonione zostały organizacje poza-

rządowe odpowiedzialne za: prowadzenie międzypokoleniowego klubu osiedlowego 

przy ul. Barszczańskiej 5 na osiedlu Starosielce, Jadłodzielni działającej przy ul. Kra-

kowskiej 1, a także za działania informacyjno- promocyjne pod hasłem: „Nasz Budżet 

Obywatelski 2020”. 

 Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego zadań publicznych Miasta Białystok odbywało się także w procedu-

rze uproszczonej, pozakonkursowej, obejmującej działania o charakterze lokalnym na 

rzecz białostoczan. W ten sposób za pośrednictwem Centrum Aktywności Społecznej do-

finansowano 11 zadań na kwotę 61 325 zł, m.in. spotkanie wigilijne seniorów 80 i 90+ 

oraz festyny integrujące mieszkańców białostockich osiedli. 

W 2019 roku Prezydent Miasta ogłosił łącznie 52 otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku pu-

blicznego złożyły 807 ofert. Po ich rozpatrzeniu zawarto 537 umów. Dodatkowo były reali-

zowane zadania wynikające z 33 umów wieloletnich zawartych w poprzednich latach. W try-

bie uproszczonym uprawnione podmioty złożyły 134 oferty, z których 69 otrzymało dofinan-

sowanie. Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych w 2019 r. w trybie konkursowym i uproszczonym wyniosła 39 460 768 zł. 

5. Organizacja wydarzeń dedykowanych integracji organizacji pozarządowych i samorządu: 

 W partnerstwie z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Ośrodkiem 

Wspierania Organizacji Pozarządowych, Miasto Białystok zorganizowało ogólnomiejskie, 

otwarte Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok (udział ponad 150 przed-

stawicieli trzeciego sektora i samorządu miejskiego); 
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 Organizacja spotkania opłatkowego Prezydenta Miasta Białegostoku z białostockimi or-

ganizacjami pozarządowymi. 

6. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023: 

 Jednym z priorytetów Miasta Białystok jest ciągłe budowanie efektywnej współpracy 

środowiska przedsiębiorczości i naukowego z samorządem. Mając na względzie udział 

przedstawicieli biznesu i nauki w kształtowaniu polityki gospodarczej Miasta i w konse-

kwencji rozwoju gospodarczego na jego obszarze, Prezydent Miasta Białegostoku powo-

łał w dniu 07 czerwca 2019 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku 

Nr 411/19 Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023; 

 Rada składa się z 62 przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw mających znaczący udział 

w funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki Białegostoku oraz przedstawicieli wiodących 

ośrodków naukowych. Rada Gospodarcza jest organem konsultacyjno - opiniodawczym 

Prezydenta w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Miasta. Zadaniem Rady 

jest wspieranie działań Prezydenta poprzez wiedzę i doświadczenie. Rada może przed-

stawiać stanowiska, opinie, uwagi i wnioski we wszystkich kwestiach dotyczących pro-

blematyki gospodarczej; 

 W 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Miasto Białystok prowadzi ośrodek wsparcia dla podmiotów trzeciego sektora i grup ini-

cjatywnych mieszkańców pod nazwą Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, 

w ramach którego funkcjonuje też Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z or-

ganizacjami pozarządowymi: 

 wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych, w tym: 

 indywidualne doradztwo: w 2019 roku udzielono 218 porad z zakresu zarządzania 

organizacją pozarządową, korzystania z różnych źródeł finansowania, partycypacji 

społecznej; 

 przeprowadzono 8 szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w któ-

rych wzięło udział około 140 osób; 

 wsparcie promocyjne, które realizowane było poprzez: 

 newsletter w formie elektronicznej: upowszechniono ponad 800 wiadomości elek-

tronicznych o inicjatywach społecznych podejmowanych przez trzeci sektor bądź 

jednostki organizacyjne Miasta adresowanych do przedstawicieli organizacji poza-

rządowych; 

 udostępnienie tablicy ogłoszeń na plakaty i stojaków na ulotki w siedzibie Centrum 

Aktywności Społecznej, zamieszczanie ogłoszeń w mediach społecznościowych i na 

portalach miejskich (www.cas.bialystok.pl i www.bialystok.pl); 

 prowadzenie wykazu białostockich organizacji pozarządowych na portalu miejskim 

www.cas.bialystok.pl i www.bialystok.pl – 428 podmiotów w bazie. 

2. Współpraca z organami doradczymi działającymi przy Prezydencie Miasta Białegostoku: 

http://www.bialystok.pl/
http://www.cas.bialystok.pl/
http://www.bialystok.pl/
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 Miejska Rada Seniorów w Białymstoku składa się z mieszkańców Białegostoku, którzy 

ukończyli 60 lat, zostali wybrani przez organizacje pozarządowe. Zadaniem Rady są kon-

sultacje w zakresie polityki senioralnej;  

 Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2020, w skład którego weszli mieszkańcy Białegosto-

ku wyłonieni w otwartym naborze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni 

Rady Miasta Białystok oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku. 

3. Białostocka Jadłodzielnia. W 2019 r. Miasto Białystok kontynuowało działanie urucho-

mionej w 2018 r. pierwszej białostockiej Jadłodzielni, czyli punktu bezpłatnej wymiany 

żywności. Zadanie publiczne było realizowane przez Fundację Spe Salvi w ramach dotacji 

o wartości 30 tys. zł udzielonej przez Miasto Białystok. Głównym celem działania Jadło-

dzielni jest uświadomienie mieszkańcom problematyki marnowania żywności i zapobie-

gania jej wyrzucaniu. Urząd Miejski zachęcał także lokalnych przedsiębiorców, aby zosta-

li „ambasadorami” Jadłodzielni Białystok i ustawili w siedzibie firmy specjalne skrzynki, 

w których pracownicy mogli zostawić żywność, którą chcą się podzielić z innymi. 

Programy i działania niezrealizowane 

1. Powołanie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Po zakończe-

niu pierwszej kadencji Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, z inicjatywy 

Prezydenta, Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XI/157/19 w sprawie określenia 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Dzia-

łalności Pożytku Publicznego. W jej wyniku został ogłoszony nabór kandydatów na człon-

ków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe. Uchwała przewidywała powołanie 

6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mimo szerokiego upowszechnienia infor-

macji o naborze do BRDPP zgłoszono jedynie 4 kandydatów. W ramach naboru uzupeł-

niającego prawidłowo zgłoszono tylko 1 kandydata, co ostatecznie uniemożliwiło prze-

prowadzenie wyborów do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Osta-

tecznie Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji nie powstała. 

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 2019 rok udzielono z bu-

dżetu Miasta łącznie 126 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury, w tym 

podmioty te zorganizowały przy wsparciu finansowym Miasta 17 przedsięwzięć z zakresu 

wspierania działań mniejszości narodowych, promocji tożsamości kulturowej miasta; 

m.in.: Święto Kultury Białoruskiej, Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska'2019”, VI 

Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i 

Dźwięk”, „Vidovdan” VII Festiwal Kultury Serbskiej w Białymstoku, XXVI Festiwal Białoru-

skiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień 2019”, Rytmy - sacrum i 

przyroda, Wystawa plenerowa: ks. Aleksander Tomkowid - budowniczy dojlidzkiej cerkwi, 

Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu. Dzięki wsparciu finansowemu Miasta 
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Białoruskie Towarzystwo Historyczne wydało kolejny 52 numer „Białoruskich Zeszytów 

Historycznych”, a Parafia Prawosławna Św. Proroka Eliasza - Dojlidy Białystok - płytę pa-

mięci Wiktora Krukowskiego pt. Śpiew duszy. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury miejskie instytucje kultury 

zrealizowały inicjatywy mające na celu wspieranie mniejszości narodowych. Do najważ-

niejszych działań należy zaliczyć działania Białostockiego Ośrodka Kultury, w tym: 

 stała wystawa multimedialna „Białystok młodego Zamenhofa”, prezentująca Białystok 

jako miejsce urodzin twórcy języka esperanto, która w 2019 r. była podstawą opracowa-

nia 3 gier edukacyjnych i warsztatów: „Spotkanie z Ludwikiem”, „Teatrzyk z Ludwikiem”, 

„Kapelusz z Centrum Zamenhofa”; 

 wystawa wielkoformatowych wydruków przedstawiających Ludwika Zamenhofa i espe-

rantystów podczas Światowego Kongresu Esperanto w 1912 r.; 

 26 działań edukacyjnych: 3 warsztaty poświęcone wielowyznaniowości Podlasia pn. „Re-

ligie Podlasia” (63 uczestników) i 23 zajęcia edukacyjne poświęcone wielokulturowości 

Miasta w formie gry historycznej (642 uczestników); 

 Festiwal WSCHÓD KULTURY – INNY WYMIAR, organizowany we współpracy z Narodo-

wym Centrum Kultury w Warszawie, Lublinem i Rzeszowem, nawiązuje do wielokultu-

rowości Miasta i regionu, różnorodności religijnej i narodowościowej dawnego Białego-

stoku, przenikania kultur, narodów i ich wzajemnego oddziaływania. W 2019 r. podczas 

4 dni Festiwalu odbyło się 50  wydarzeń kulturalnych (organizowanych we współpracy z 

33 podmiotami), w których uczestniczyło 7 618 osób; 

 W 2019 r. z okazji 100. Rocznicy nadania praw miejskich Starosielcom BOK we współpra-

cy z Galerią im. Sleńdzińskich zaprezentował wystawę „Białostocki Foto Ikon”; 

 W ramach obchodów 76. rocznicy powstania w białostockim getcie, we współpracy z 

Galerią im. Sleńdzińskich, Białostocki Ośrodek zrealizował 2 działania poświęcone dzie-

dzictwu 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 realizowano 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, współpra-

ca” i „Ja i mój kolega innej narodowości”, konkursy z języka białoruskiego, niemiec-

kiego, angielskiego); 

 wycieczek (wycieczek kulturoznawczych np. do Muzeów, wycieczek organizowanych 

dla dzieci narodowości czeczeńskiej); 

 przedstawień, festiwali promujących wielokulturowość (np. przedstawienia szkolne 

realizowane dla dzieci innych narodowości, wspólne kolędowanie); 



122 | S t r o n a  

 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”); 

 zajęć integracyjnych (włączanie dzieci innych narodowości do zajęć edukacyjnych, 

pozalekcyjnych, 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); 

 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 wspar-

cia 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 eduka-

cję dzieci z zakresu tolerancji (szerzej opisane w ramach pkt 3 programów i działań zreali-

zowanych). 

2. Działania realizowane przez pozostałe Placówki, takie jak: PPP, MODM (w zakresie 

wsparcia adaptacji dzieci i młodzieży mniejszości narodowych) i MDK (w zakresie promo-

cji wielokulturowości). 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Działania realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, ukierunkowane na wspar-

cie dzieci innej narodowości oraz edukację z zakresu tolerancji realizowane w formie 

m.in.: 

 projektów edukacyjnych promujących wielokulturowość; 

 współpracy z NGO. 

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 WARUN-

KÓW NAUKI DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ WYRÓWNYWA-

NIE SZANS ZANIEDBANYCH WYCHOWAWCZO. 

Programy zrealizowane: 

1. W ramach działalności Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zorganizowano 

następujące wydarzenia: 
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 30.01.2019 r. Warsztaty rakietowe - warsztaty miały na celu zachęcenie dzieci i rodziców 

do aktywnego spędzenia popołudnia podczas ferii zimowych. Podczas zajęć uczestnicy 

skonstruowali rakiety bardzo lekkie, napędzane silnikami sportowymi klasy A, które pod 

koniec wydarzenia zostały wystrzelone; 

 21.03.2019 r. WOW School - bezpłatne zajęcia z programowania - bezpłatne zajęcia z 

programowania dla dzieci 8-15 lat o temacie: Games & Business z Roblox. 

 12.04.2019 r. Wiosenne warsztaty rakietowe -  wiosenne warsztaty rakietowe w ramach 

obchodów Międzynarodowego Dnia Załogowych Lotów Kosmicznych. Podczas zajęć, 

uczestnicy zbudowali modele napędzane silnikami klasy A. Silniki są wymienne i jednora-

zowe, modele można używać wielokrotnie. Starty odbyły się na otwartym terenie; 

 23.05.2019 r. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to naj-

większa, cykliczna impreza w Polsce północno-wschodniej, popularyzująca naukę i sztu-

kę w sposób bardzo przystępny. W ramach wydarzenia w BPN-T odbył się wykład „Za-

stosowanie technik sztucznej inteligencji w przetwarzaniu obrazów", multimedialnego 

wykład „Planety, które są (będą) moim domem” oraz warsztaty z programowania i mo-

delarstwa kosmicznego; 

 31.05.2019 r. Misja METEOR - warsztaty rakietowe - bezpłatne warsztaty rakietowe, 

upamiętniające wystrzał 3 polskich rakiet METEOR. Uczestnicy składali modele przezna-

czone do startów z boiska szkolnego; 

 6.06.2019 r. Warsztaty - Gry planszowe - w Białostockim Parku Naukowo-

Technologicznym odbyły się warsztaty skierowane są do najmłodszych miłośników gier 

planszowych. W trakcie zajęć uczestnicy zaprojektują własną mini-grę; 

 14.06.2019 r. Warsztaty Technotalenty - w Białostockim Parku Naukowo-

Technologicznym odbyły się warsztaty „Wprowadzenie do turkusowego zarządzania. 

Prezentacja metody zarzadzania projektami Dragon Dreaming". Organizatorem warszta-

tów była Fundacja Technotalenty, BPN-T był Partnerem wydarzenia; 

 5.07.2019 r. Bezpłatne zajęcia z robotyki - w BPN-T odbyły się zajęcia robotyczne dla 

dzieci w przedziale wiekowym 5-8 lat. Uczestnicy warsztatów pod okiem instruktorów 

projektowali oraz składali własne roboty z klocków LEGO Mindstorm ev3;  

 26.07.2019 r. Bezpłatne zajęcia z robotyki - w BPN-T odbyły się zajęcia robotyczne dla 

dzieci w przedziale wiekowym 9-14 lat. Uczestnicy warsztatów pod okiem instruktorów 

projektowali oraz składali własne roboty z klocków LEGO Mindstorm ev3; 

 16.11.2019 r. Warsztaty robotyczne dla dorosłych - zajęcia z robotyki dla dorosłych 

przeprowadzone zostały w formie miniturnieju. Uczestnicy pracujący w grupach stwo-

rzyli roboty, które miały do wykonania kilka zadań na macie turniejowej; 

 5.12.2019 r. - Mikołajkowe warsztaty z Minecraft'em - w BPN-T odbył się pierwszy Mine-

craft'owy meetup w Białymstoku, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Uczestnicy bezpłatnego spotkania dowiedzieli się jak uczyć się programowania korzysta-

jąc z możliwości gry; 

 12.12.2019 r. Games & Business z Roblox - warsztaty z programowania z WOW 

SCHOOL dla grup wiekowych 8-12 lat oraz 12-14 lat; 
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 19.12 2019 r. - Merry Chemistry - były to pokazy naukowe skierowane do uczniów 

klas I-III szkół podstawowych. W czasie zajęć Dział Popularyzacji Nauki BPN-T przed-

stawił ciekawe eksperymenty, mające zachęcić dzieci do zainteresowania się chemią. 

Podczas wydarzenia przedstawiona została koncepcja Centrum Nauki. 

2. W 2019 roku w BPN-T odbyło się kilka wizyt studyjnych, tj.: 

 21.02.2019 r. - wizyta studyjna dzieci ze szkoły podstawowej - podczas wizyty ucz-

niowie zobaczyli film 3D na sali konferencyjnej BPN-T, spotkali się z robotem ASAMI, 

zagrali w grę edukacyjną firmy Panda Ada, odwiedzili Laboratorium Kompatybilności 

Elektromagnetycznej oraz Prototypownię 3D;  

 28.02.2019 r. - wizyta ambasadora Estonii - 28 lutego 2019 r. Ambasador Estonii w RP 

Pan Martin Roger spotkał się z Dyrekcją Białostockiego Parku Naukowo-

Technologicznego. W spotkaniu uczestniczyli także Tiina Tarkus - konsul Estonii w 

Polsce, Magdalena Chomiuk - sekretarz w Ambasadzie Estonii w Polsce i dr Iwona 

Wrońska - konsul honorowy Estonii w Białymstoku. Wizyta miała charakter kurtua-

zyjny. Podczas spotkania Pani Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor BPN-T, zaprezento-

wała potencjał i dotychczasową działalność Białostockiego Parku Naukowo-

Technologicznego. Pan Ambasador Roger Martin przybliżył systemowe rozwiązania, 

które pozwoliły Estonii osiągnąć status najbardziej zdigitalizowanego i jednego z naj-

bardziej innowacyjnych państw Regionu Morza Bałtyckiego; 

 7.03.2019 r. - wizyta studyjna 2 SLO - wizyta studyjna, której uczestnikami byli ucz-

niowie II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Gościom przedstawiona została 

krótka prezentacja o działalności Parku, potem nastąpiła wizyta w Prototypowni 3D 

firmy ChM oraz Laboratorium Obrazowania Molekularnego; 

 16.05.2019 r. - wizyta z projektu Erasmus - BPN-T odwiedziła grupa  w ramach Short-

term joint staff training event, z projektu  Multifunctional Innovative Learning Assist-

ing Network for VET in Advanced Manufacturing MILAN. To projekt w ramach pro-

gramu Erasmus+, w którym Politechnika Białostocka jest liderem. W 11-osobowej 

grupie znalazła się 1 os. z Grecji, 3 os. ze Słowacji, 1 os. z Estonii, 3 z Warszawy, 3 z 

Białegostoku. Goście odwiedzili Prototypownię 3D firmy ChM, Laboratorium Obrazo-

wania Molekularnego oraz Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagne-

tycznej instytutu eMAG; 

 6.06.2019 r. - wizyta studyjna CKU - wizyta studyjna grupy zagranicznych gości - nau-

czycieli szkół ponadgimnazjalnych ze Szwecji, Portugalii, Finlandii, Islandii i Niemiec 

biorący udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt.: „The Entrepreneurs 

of the Future" (Przedsiębiorcy przyszłości) w ramach programu Erasmus +. Goście 

obejrzeli prezentacje o BPN-T oraz odwiedzili Prototypownię 3D firmy ChM; 

 24.06.2019 r. - wizyta Studyjna Białoruski Dom Informacyjny - goście odwiedzili biuro 

coworkingowe Centroom, Laboratorium Prototypowni 3d oraz wysłuchali prezentacji 

o BPN-T oraz o Klastrze Obróbki Metali (Partnerze i rezydencie BPN-T); 

 21.08.2019 Wizyta Studyjna Białoruski Dom Informacyjny - goście odwiedzili Labora-

torium Prototypowni 3d oraz wysłuchali prezentacji o BPN-T; 
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 27.09.2019 r. - wizyta Studyjna gości z Białorusi - przedstawiciele białoruskiego Mini-

sterstwa Gospodarki oraz komitetów wykonawczych poznało polskie dobre praktyki 

w zakresie wdrażania programów wspierających przedsiębiorczość. Wizyta odbyła się 

w ramach United Nations Development Programme; 

 17.10.2019 r. - wizyta studyjna Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Białostockiego 

Towarzystwa Oświatowego - podczas wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję poznać 

ofertę Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, obejrzeć pokazy naukowe 

przygotowane przez pracowników powstającego w Białymstoku Epi-Centrum Nauki, 

obejrzeć przyrodniczy film 3D oraz zwiedzić dwa laboratoria naukowe: Prototypownię 

3D firmy ChM oraz Laboratorium Kompatybilności Elekromagnetycznej firmy eMAG. 

W trakcie wizyty odbyło się również nagranie do cyklu audycji prowadzonej razem z 

Polskim Radiem Białystok „Odkrywamy Innowacje. Naturalnie". 

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A. Na tę inwestycję uzyskano do-

finansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 

400 000,00 zł. W wyniku rozbudowy szkoły powstało: 15 nowych sal dydaktycznych, 6 

pracowni, pełnowymiarowa sala sportowa wraz z zapleczem, boisko z nawierzchnią 

sztucznej trawy, ośmiooddziałowe przedszkole z placem zabaw. Obiekt został dostoso-

wany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z 

obiektu (winda, podjazdy, toalety). Dodatkowo w ramach inwestycji została wymieniona 

nawierzchnia na istniejącym placu zabaw oraz instalacja wodociągowa w części istnieją-

cego budynku szkoły. 

4. Zakończono budowę windy wraz z klatką schodową w budynku Centrum Kształcenia 

Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. 

5. Programy i działania zrealizowane przez jednostki oświatowe ukierunkowane głównie na 

aktywizację i rozwijanie zainteresowań dzieci, wsparcie terapeutyczne, wsparcie dzieci  

i młodzieży uzdolnionej realizowano w formie m.in.: 

 programów edukacyjnych (np. „Przedszkolaki odkrywają świat”, program „Terapia 

Sztuką”, program „Białostockie Talenty XXI wieku”, program „Podróż w poszukiwaniu 

samego siebie”, program zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów z opóźnieniem 

szkolnym „Spróbuję, poradzę sobie”, projekt „Gastronomik Białystok – przepis na 

sukces”); 

 konkursów (zgłaszanie i przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w różnego 

rodzaju konkursach plastycznych, recytatorskich, literackich, przedmiotowych zarów-

no szkolnych, jak i zewnętrznych); 

 kół i zajęć dodatkowych (objęcie 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, socjote-

rapeutyczne, rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów); 
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 współpracy z poradniami psychologicznymi (objęcie pomocą psychologiczno-

pedagogiczną dzieci i młodzieży uzdolnionej, niepełnosprawnej oraz wyrównanie 

szans zaniedbanych wychowawczo); 

 pomocy finansowej (stypendia motywacyjne – za osiągniecia naukowe, artystyczne, 

sportowe, stypendia socjalne – dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej).  

6. Działania realizowane przez pozostałe Placówki, takie jak: PPP, POW (w zakresie organi-

zacji pomocy psychologicznej i wsparcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami) oraz 

CKU (w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa dla uczniów, w tym także nie-

pełnosprawnych).  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Białymstoku kontynuuje działania (organizacja warsztatów m.in.: networking, jak 

zostać liderem, kreatywność, autoprezentacja) skierowane do uczniów białostockich 

szkół w ramach realizacji inicjatywy projektowej Talenty XXI wieku. Inicjatywa ma na 

celu wzmocnienie kapitału intelektualnego Miasta poprzez realizację działań sprzyja-

jących rozwojowi osób utalentowanych - uczniów, studentów, absolwentów i pra-

cowników nauki. W długim okresie czasu działania podejmowane w ramach inicjaty-

wy powinny przyczynić się do wzmocnienia potencjału białostockich przedsiębiorstw 

poprzez zatrudnienie wybitnych osób lub stworzenie warunków do rozwoju ich zdol-

ności w warunkach samozatrudnienia. 

2. Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - Realiza-

cja projektu w ramach działania 3.3: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz kon-

kurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompe-

tencji BOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Lide-

rem w projekcie jest Miasto Białystok, Partnerem: Białostocka Fundacja Kształcenia 

Kadr, a realizatorami Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Białostocki 

Park Naukowo-Technologiczny. Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompeten-

cji BOF”, które będzie działało na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, 

podejmujących decyzje edukacyjno-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; 

 3000 uczniów i słuchaczy szkół zawodowych; 

 130 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawo-

du, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących zatrudnionych w ww. szkołach; 
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 26 doradców zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakre-

su 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. 

3. Uzyskano pozwolenie na budowę: 

 sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3; 

 sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38. 

4. Opracowano dokumentację projektową na budowę: 

 sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Pań-

stwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Antoniuk 

Fabryczny 40. 

5. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły 

ponadpodstawowe, ukierunkowanych głównie na aktywizację i rozwijanie zainteresowań 

dzieci, wsparcie terapeutyczne, wsparcie dzieci młodzieży uzdolnionej (szerzej opisane  

w ramach pkt 5 programów i działań zrealizowanych).  

6. Kontynuacja działań realizowanych przez pozostałe jednostki oświatowe, takie jak: PPP, 

POW, CKU (w zakresie doradztwa i poradnictwa dla uczniów, w tym także niepełno-

sprawnych) 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;  

 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 realizowano 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 konsulta-

cyjnych, współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego, konsultacje z psy-

chologiem, przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych); 

 wycieczek do zakładów pracy (prócz możliwości zwiedzania poszczególnych zakładów 

i stanowisk pracy, liczne jednostki organizowały spotkania z osobami reprezentują-

cymi różne, ciekawe zawody); 
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 współpracy szkół z firmami (w celu organizacji wycieczek zawodoznawczych, praktyk 

oraz staży zawodowych, udoskonalenia oferty kształcenia, wymiany dobrych prak-

tyk), NGO i administracją publiczną (m.in. Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego,  

MODM, Stowarzyszenie „My dla innych”); 

 projektów, konkursów, zajęć zawodoznawczych (np. „Dobry zawód – fajne życie”, 

„Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, „Poznajemy zawo-

dy i pasje naszych rodziców”, „Akademia pomysłów. Buildup”, projekty realizowane 

w ramach programu Erasmus+, „Gastronomik 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). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Realizacja Priorytetów B.2. oraz B.3. jest spójna z Celem 2. Kompetencje do pracy w Stra-

tegii ZIT BOF. W ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i usta-

wicznego realizowane są wybrane w trybie konkursu zintegrowanego w ramach ZIT z 

RPOWP następujące projekty: 

 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 prze-

budowę z rozbudową oraz wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3, działają-

cego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, w celu stworzenia nowocze-

snej placówki szkoleniowej, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości żywności i 

zapotrzebowaniem rynku pracy, co wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia zawo-

dowego w dziedzinie gastronomii na terenie BOF. Projekt współfinansowany z EFRR jest 

elementem 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). Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Kształcenia Prak-

tycznego Zespołu Szkół Budowalno-Geodezyjnych w Białymstoku, w celu poprawy 

warunków praktycznej nauki zawodu. Równocześnie realizowany jest projekt ze 

środków EFS. Projekt współfinansowany z EFRR jest elementem projektu zintegrowa-

nego; 

 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). Przewidziane w projekcie za-

dania dotyczą remontu budynku warsztatowo dydaktycznego oraz sali B12 w budynku 

szkoły mieszczącej się przy ul. Świętojańskiej 1 i dostosowania ich do potrzeb kształcenia 

w zakresie określonych zawodów oraz zakupu wyposażenia bazy dydaktyczno-
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technicznej oraz pomocy dydaktycznych IT. Projekt współfinansowany z EFRR jest ele-

mentem projektu zintegrowanego; 

 Z Dobrym Zawodem w dorosłość (umowa o dofinansowanie na kwotę 1 416 397,56 zł 

podpisana 18 stycznia 2019 r.; beneficjent: Miasto Białystok; okres realizacji 2019-

2020). Projekt zakłada modernizację bazy kształcenia zawodowego z uwzględnieniem 

dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych w Technikum i Branżowej Szkoły I 

stopnia ZDZ w Białymstoku. Projekt współfinansowany z EFRR jest elementem projek-

tu zintegrowanego; 

 Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych 

CKP w Białymstoku (umowa o dofinansowanie na kwotę 9 103 444,79 zł podpisana 8 

lutego 2019 r.; beneficjent: Miasto Białystok; okres realizacji 2019-2020). Projekt za-

kłada rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego wraz z zagospodaro-

waniem terenu oraz zakupem wyposażenia do CKP w celu stworzenia nowoczesnej 

placówki szkoleniowej. Projekt współfinansowany z EFRR jest elementem projektu 

zintegrowanego; 

 Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość (umowa o 

dofinansowanie na kwotę 11 203 054,15 złpodpisana 14 lutego 2019 r.; beneficjent: 

Miasto Białystok; okres realizacji 2019-2020). Zadania zaplanowane do realizacji w 

ramach projektu zakładają przebudowę z rozbudową i wyposażeniem Pracowni Zajęć 

Praktycznych ZST wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia nowoczesnej 

placówki szkoleniowej. Projekt współfinansowany z EFRR jest elementem projektu 

zintegrowanego; 

 W 2019 roku trwał konkurs na projekty zintegrowane dotyczący Kształcenia zawodo-

wego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / Infrastruktury 

edukacyjnej na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (20 000 000 – środki 

spoza ZIT / 15 000 000 zł), który nie został rozstrzygnięty do 31.12.2019 r. 

2. Ponadto 20.12.2018 roku został ogłoszony konkurs na projekty zintegrowane dotyczące: 

Kształcenia zawodowego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodar-

ki/Infrastruktury edukacyjnej na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

(20 000 000 zł – środki spoza ZIT/15 000 000 zł). Nabór od 28 lutego 2019 r. 

3. W ramach Działania 2.2. (Strategii ZIT BOF) Stworzenie Centrum Kompetencji BOF reali-

zowany 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 

uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do potrzeb regionalnej gospo-

darki. 

4. W latach 2017-2019 Stowarzyszenie BOF jako partner realizowało projekt „Dobry zawód – 

fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, dofinan-
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sowany z RPOWP 2014-2020. Projekt miał na celu popularyzowanie kształcenia zawodowe-

go, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają klu-

czową rolę w planowaniu ścieżki edukacyjnej swoich dzieci. Udział uczniów i rodziców w róż-

norodnych działaniach miał na celu ukazanie walorów i możliwości, ale przede wszystkim ko-

rzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do pozy-

skania uprawnień w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. 

5. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły 

ponadpodstawowe ukierunkowanych zarówno na szeroko rozumiane doradztwo zawo-

dowe jak i wsparcie kadry pedagogicznej w podnoszeniu kwalifikacji (szerzej opisane w 

ramach pkt 1 programów i działań zrealizowanych).  

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 pedagogicznej 

w podnoszeniu kwalifikacji (wpisują się w programy i działania zrealizowane – pkt 5).  

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 jednost-

kach oświatowych w formie m.in.: 

 kursów, szkoleń i warsztatów doskonalących, stażów zawodowych, studiów pody-

plomowych – w tym często wskazywane były szkolenia MODM i CEN. W 2019 roku 

szeroka lista odbytych szkoleń, kursów i warsztatów obejmowała nie tylko zagadnie-

nia kompetencji przedmiotowych i metodycznych, ale także ukierunkowana była na 

wiedzę z zakresu socjoterapii i profilaktyki uczniów. Ponadto kursy i szkolenia doty-

czyły nie tylko kadry pedagogicznej, ale także pozostałych pracowników jednostek 

oświatowych np. kursy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony da-

nych osobowych itp.); 

 dofinansowania kadr w zakresie rozwoju zawodowego; 

 organizowanych rad pedagogicznych (o charakterze szkoleniowym); 

 programów WDN (programy Wewnątrzszkolnego Doskonalenie Nauczycieli). 

2. 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 – 

szachy po japońsku”, „Aktywna i angażująca matematyka bez szufladkowania dzieci”, 

„Ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej”, Fizyka on-line atrakcyj-

nym wsparciem w nauce”, „Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela języków obcych”, 

„Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”, „Aktywizowanie ucznia poprzez 

wprowadzanie nowych form ruchowych”, „Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem” i in.). 
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań jednostek oświatowych ukierunkowanych na wsparcie kadr (opisa-

nych w ramach pkt 1 i 2 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”).  

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, 

realizowane 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 

umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej, doskonalących – w 

zakresie m.in. wzmacniania kompetencji cyfrowych, językowych i indywidualnych 

predyspozycji i zdolności uczniów, kompensacyjno-korekcyjnych np. gimnastyka ko-

rekcyjna, zajęcia z logopedą itp.); 

 konkursów, olimpiad, zawodów, turniejów (np. „Niesamowita Maszyna”, „Podlaski 

Konkurs Wiedzy o Podatkach”, „Moja pasja początkiem drogi do kariery”, „Zawodowi 

Odkrywcy”, „Turniej Wiedzy o Zawodach”); 

 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 

radzić sobie ze stresem?”, „Techniki skutecznego uczenia się”, „Wychować człowieka 

mądrego”, „W stronę dojrzałości”, „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.); 
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 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 

ponadpodstawowe, ukierunkowanych na wsparcie uczniów w rozwoju umiejętności klu-

czowych 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 Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1. Nowoczesna baza szkolenia 

praktycznego została zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie 

unijne wyniosło 2 699 343,89 zł. Zrealizowana inwestycja wzmocni rozwój szkolnictwa 

zawodowego w mieście Białystok. 

2. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych: 

 rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 przy ul. Świętokrzyskiej 4; 

 modernizacja dużej sali gimnastycznej tj. wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji 

mechanicznej oraz przebudowa małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 

przy ul. Legionowej 7; 

 przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej bu-

dynku Bursy Szkolnej, ul. Dobra 3; 

 modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola 

Samorządowego nr 1 przy ul. Kawaleryjskiej 70 do zaleceń Konserwatora Zabytków; 

 przebudowa instalacji elektrycznej w: Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Wesoła 22; 

Przedszkolu Samorządowym nr 43, ul. B. Głowackiego 3; Szkole Podstawowej nr 42, ul. 

Sokólska 1; 
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 rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Gdań-

ska 23/1; 

 przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej inter-

natu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych oraz Bursy Szkolnej; 

3. Ponadto wykonano:  

 ogrodzenie przy: Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22; Przedszkolu Samo-

rządowym nr 55, ul. Kozłowa 25; Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19; 

 place zabaw przy: Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Nowogródzka 5A; Szkole Pod-

stawowej nr 22, ul. M. Konopnickiej 3; 

 modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odbudową nawierzchni przy Zespole 

Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28. 

4. Działania realizowane przez jednostki oświatowe w zakresie:  

 doposażenia placówek w sprzęt techno-dydaktyczny (np. tablety, laptopy, roboty, 

monitory, urządzenia interaktywne, systemy nagłośnienia, mikroskopy i in.) oraz me-

ble 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 

działania te podejmowane były w szkołach ponadpodstawowych (m.in. w ramach 

projektów: „Młode Kadry”, „Ramię robota typu RRR sterowane pneumatycznie z 

chwytnikiem typu szczękowego”). 

5. Działalność pozostałych Placówek oświatowych i szkoleniowych z zakresu doposażenia  

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (POW, PPP, MODM, MDK). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji  

1. Termomodernizacje placówek oświatowych. W 2019 roku podpisano umowy o dofinan-

sowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na przeprowadzenie termomodernizacji 13 pla-

cówek oświatowych (przedszkola, szkoły oraz internaty). Na termomodernizację 3 obiek-

tów zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisano umowy na roboty 

budowlano-montażowe (PS 42, PS 71, PS 73). 

2. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego. Podpisano umowy na roboty budowlano-

montażowe na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy: Zespole Szkół Technicz-

nych, ul. Stołeczna 21 oraz Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26. Inwesty-

cje otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, łączna kwota dofinansowania – 20 306 498,86 zł. 

3. Budowa żłobka na osiedlu Wygoda. Wyłoniono wykonawcę robót budowlano - monta-

żowych. Złożono wniosek o dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020, na kwotę dofinansowania – 

3.800.000 zł. 

4. Ponadto w trakcie realizacji są następujące inwestycje w placówkach oświatowych: 
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 przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji zabytkowego obiektu Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35; 

 Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7. 

5. Miasto Białystok posiada dokumentacje projektowe na: 

 budowę sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grottgera 9 – postę-

powanie przetargowe w toku. Rozstrzygnięcie planowane jest po uzyskaniu dofinanso-

wania, o które wystąpiono do Wojewody Podlaskiego w ramach środków z rezerwy ce-

lowej budżetu państwa; 

 przebudowę dachu, wymianę okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpiecza-

jących budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8; 

 modernizację kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12. 

6. Dokumentacje projektowe w trakcie opracowania: 

 na modernizację stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narew-

ska 11; 

 na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Knyszyńska 12; 

 na budowę sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Miodowa 5; 

 na przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Pań-

stwowej Straży Pożarnej. 

7. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły 

ponadpodstawowe, wskazanych w ramach pkt 4 programów i działań zrealizowanych. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowo utworzone przez przedszkola i szkoły podstawowe działania obejmują doposażenie 

placówek w pomoce dydaktyczne (biblioteki, materiały do zajęć) oraz rozbudowę, ter-

momodernizację 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, 

Urzędem Miasta. W 2019 r. współpraca ta ukierunkowana była głównie na (bardziej 

szczegółowy zakres współpracy opisany został w ramach innych kierunków działań, które 

realizowały 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; 
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 realizację projektów międzyszkolnych. 

2. Działalność pozostałych Placówek w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz 

instytucjami spoza regionu (POW, MODM, MDK) – administracją publiczną, szkołami 

wyższymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami oświa-

towymi.  

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 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 KSZTAŁ-

CENIA INNOWACYJNEGO I KREATYWNEGO 

Programy i działania zrealizowane  

1. Wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań przez jednostki oświatowe. Działa-

nia te w roku 2019 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”); 

 wprowadzaniu innowacji pedagogicznych (m.in.: „Małe opowiastki – wspieranie roz-

woju emocjonalnego dzieci trzyletnich przez czytanie i samodzielne tworzenie litera-

tury”; „Bilingual Kids” – program nauczania dwujęzycznego; „Mistrzowie kodowania – 

Mistrzami matematyki”; „Oczko w głowie” – elementy terapii widzenia; „Mały archi-

tekt” – zajęcia rozwijające umiejętności konstrukcyjno-artystyczne; „Savoir-vivre dla 

dzieci, czyli jak zostać prawdziwym rycerzem i grzeczną królewną”; „Twórczy przed-

szkolak – rozwijanie twórczej aktywności dziecka”; „Zainspirować i odkryć talenty – 

edukacja regionalna”; „Dzień bez pracy domowej’’; „Mój przyjaciel Kodu” – krótki 

kurs tworzenia gier komputerowych 3D; „Misja statystyka” – wprowadzenie elemen-

tów statystyki w edukacji wczesnoszkolnej; „Matematyka z Geogebrą” – wykorzysty-

wanie w praktyce TIK); 

 szkoleniu nauczycieli z zakresu nowych metod nauczania (np. w ramach programu 

ERARSMUS+, „Szkoła XXI wieku” – zagraniczne szkolenia nauczycieli, a także w ra-

mach szkoleń MODM); 

 nowoczesnych projektach edukacyjnych (np. „Dar Zabawy”, „Kreatywny przedszko-

lak”, „Dary Froebla”, „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukce-
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su”, „Aktywna tablica”, „e-twinning”, „Odkrywcy Diamentów”, „Przedszkole bez za-

bawek”); 

 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 

pozakonkursowy; zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; finansowany w 

ramach ZIT z RPOWP; umowa o dofinansowanie na kwotę 17 656 398 zł podpisana 28 wrze-

śnia 2017 r.; beneficjent: Miasto Białystok; okres realizacji 2016-2020). W ramach projektu 

powstaje Epi-Centrum Nauki – instytucja popularyzująca naukę i innowacje wraz z wyposa-

żeniem wystaw stałych, czasowych pracowni/laboratoriów oraz ścieżek edukacyjnych w celu 

świadczenia usług dydaktycznych. Rezultatem działalności będzie wysoka innowacyjność 

młodego społeczeństwa, kreowana przy wykorzystaniu wyposażenia udostępnianego dzie-

ciom i młodzieży. 

2. Kontynuacja działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponad-

podstawowe w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań (szerzej opisane w 

ramach programów i działań zrealizowanych w pkt 1). 

3. Wzrost kształcenia innowacyjnego w CKU, poprzez udział pracowników w projekcie ERA-

SMUS+. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowe programy w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, wdrażane przez 

jednostki 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. Biuro Zarządzania Kryzysowego w ramach działań dotyczących przeciwdziałania zagro-

żeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym realizuje następujące zadania: 

 prowadzi analizy i oceny zagrożeń, ryzyka ich wystąpienia oraz stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie Miasta Białystok; 

 przygotowuje warianty działań oraz procedury zarządzania kryzysowego, określające 

przedsięwzięcia na wypadek sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych; 

 opracowuje i upowszechnia materiały promocyjno-informacyjne z zakresu zarządzania 

kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego kształtujące świadomość oraz za-

sady postępowania (m.in. w postaci ulotek tematycznych, informacji na stronach inter-

netowych); 

 prowadzi współpracę ze służbami, inspekcjami i strażami oraz organami administracji 

publicznej w zakresie przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego oraz obrony cywilnej; 

 planuje środki finansowe i organizuje dostawy materiałów i sprzętu oraz usług na po-

trzeby zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony 

cywilnej; 

 organizuje oraz bierze udział w ćwiczeniach sprawdzających obieg informacji w sytuacji 

kryzysowej w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania z udziałem jednostek SWO 

szczebla powiatowego; 

 współdziała z mass mediami w zakresie upowszechniania zagadnień dotyczących zarzą-

dzania kryzysowego oraz przekazywania informacji o zdarzeniach; 

 przygotowuje projekty planów, procedur i porozumień Prezydenta Miasta z innymi 

podmiotami w sprawach koordynacji działań i współdziałania w zakresie zarządzania 

kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony cywilnej. 

2. W zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej: 

 przygotowano i wydano Zarządzenie Nr 29/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 

stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządza-

nia kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku. Zarządzenie 

nakłada obowiązek realizacji określonych zadań przez 68 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 Miej-

ską Policji oraz Straż Miejską; 

 zgodnie z Planem Kontroli na 2019 rok, przeprowadzono kontrole w 6 zakładach pracy i 

4 szkołach; 
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 zaktualizowano Plan Obrony Cywilnej Miasta Białegostoku, Plan działania Samodzielne-

go Plutonu do Zadań Ogólnych, Plan przygotowań podmiotów leczniczych Miasta Białe-

gostoku na potrzeby obronne państwa, Plany organizacji i funkcjonowania zespołu za-

stępczych miejsc szpitalnych Miasta Białegostoku (plany opracowano dla ośmiu zespo-

łów), Procedury rozwinięcia Osiedlowych Punktów Zakwaterowania, Plan ewakuacji III 

stopnia ludności Miasta Białegostoku, Bazę Danych Obrony Cywilnej; 

 przeprowadzono cztery treningi kwartalne Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alar-

mowania z zakresu Systemu Wykrywania i Alarmowania, w dniu 12 września 2019 r. 

MOADA brała udział w wojewódzkim ćwiczeniu pod kryptonimem „REAKTOR-19”; 

 na terenie miasta zainstalowanych jest 98 syren, w tym: 20 syren elektronicznych z moż-

liwością nadawania komunikatów słownych, 75 syren mechanicznych oraz 3 syreny elek-

troniczne z możliwością nadawania komunikatów słownych, które nie są użyczone dla 

Miasta Białegostoku; 

 w ramach doskonalenia funkcjonowania systemu alarmowego w 2019 roku wydatki po-

niesione na system alarmowy wyniosły 2 913,63 zł (2 358,00 zł – awaryjna naprawa sy-

ren; 555,63 zł – dostarczenie energii elektrycznej do syren);   

 przeprowadzono remonty i konserwację w 5 budowlach ochronnych, na które admini-

stratorzy wydali 264 500 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 promujące 

obronę cywilną w postaci tablic sygnałów alarmowych. 

3. W zakresie zadań i działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego realizowano: 

 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 prze-

kazywanie komunikatów, informacji i ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach; 

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humani-

tarne oraz inne związane z zapobieganiem i likwidacją bieżących zagrożeń występują-

cych w mieście; 

 uruchamianie i koordynowanie działań prowadzonych w czasie wystąpienia sytuacji kry-

zysowych, zdarzeń i zagrożeń dla życia zdrowia, mienia i środowiska; 

 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa; 

 współpraca 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; 
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 przeprowadzenie praktycznego treningu z zakresu alarmowania ludności za pośrednic-

twem systemu alarmowania miasta, poprzez uruchomienie systemu w dniach: 19 stycz-

nia – upamiętnienie tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, 1 

sierpnia – w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 września – w rocznicę wy-

buchu II wojny światowej (syreny nie zostały włączone z powodu awarii komputera), 17 

września – upamiętnienie agresji wojsk sowieckich na terytorium Polski; 

 udział w ogólnopolskich ćwiczeniach „REAKTOR-19”; 

4. W ramach prowadzonej działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, sprawnego funkcjonowania miasta i jego zasobów oraz sprawnego współ-

działania służb, mając na uwadze eliminowanie i zapobieganie występowania i reagowa-

nia na zaistniałe zdarzenia zagrażające życiu, zdrowiu mieszkańców oraz ochrony mienia 

i środowiska w 2019 r.: 

 na bieżąco prowadzono aktualizację „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Białystok”; 

 aktualizacja „Procedury rozwinięcia Osiedlowych Punktów Zakwaterowania  

w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego”; 

 aktualizacja „Planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem  

w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego dla Miasta Białegostoku”; 

 aktualizacja procedury podejmowania działań na terenie Białegostoku w zakresie rato-

wania i ochrony zwierząt bezdomnych, chorych, rannych, dzikich, które uległy wypad-

kowi, są zagrożone, stanowią zagrożenie, wymagają odłowienia; 

 aktualizacja procedury współdziałania w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania pod-

stawowego układu drogowego oraz Miasta Białegostoku w sytuacji wystąpienia ekstre-

malnych warunków pogodowych grożących paraliżem miasta; 

 aktualizacja procedury współdziałania dotyczącej udzielania pomocy w okresie zimowym 

osobom starszym, niedołężnym oraz bezdomnym; 

 aktualizacja procedury dotyczącej współdziałania w zakresie funkcjonowania (włączania i 

wyłączania) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w sytuacji wystąpienia ekstremal-

nych warunków pogodowych grożących paraliżem miasta lub innych sytuacji kryzyso-

wych, podczas których zachodzi konieczność wyłączenia – włączenia sygnalizacji; 

 aktualizacja procedury działania punktu informacyjnego w przypadku wystąpienia zda-

rzenia masowego; 

 aktualizacja procedury otwarcia magazynu MCZK przy ul. Warszawskiej 3; 

 aktualizacja „Planu organizacji baz zabezpieczenia materiałów ochronnych budynków 

przed zalaniem podczas nawałnic”; 

 opracowano „Procedurę współdziałania w zakresie funkcjonowania w szkołach baz ma-

teriałów do ochrony i zabezpieczenia mienia przez mieszkańców Białegostoku  

w sytuacjach kryzysowych spowodowanych wystąpieniem groźnych zjawisk atmosfe-

rycznych w postaci intensywnych opadów deszczu powodujących zalania i podtopienia 

obiektów”; 

 aktualizacja danych dot. priorytetów w zakresie ochrony i odtwarzania infrastruktury 

krytycznej znajdującej się na terenie miasta; 
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 sporządzono dokumentację operacyjną miejsc zalewowych w mieście; 

 sporządzono schemat organizacji łączności radiotelefonicznej zarządzania, współdziała-

nia i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta Białegostoku. 

5. Na stronach internetowych portalu Urzędu Miejskiego zamieszczono informacje o wy-

stępujących zagrożeniach dla życia i zdrowia mieszkańców, mienia i środowiska natural-

nego oraz promowano zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa, m.in.: 

 aktualizowano informacje oraz na bieżąco wprowadzano komunikaty i ostrzeżenia po-

godowe na portalu miejskim oraz te dotyczące np. ASF, szczepień lisów przeciwko 

wściekliźnie oraz jakości wody pitnej; 

 „Poradnik antyterrorystyczny”, „Nie dokarmiaj dzików”, „Dzikie zwierzęta w mieście”. 

6. W ramach bezpieczeństwa i porządku publicznego Biuro Zarządzania Kryzysowego nad-

zoruje realizację „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”. Powyższy program realizowany 

jest rokrocznie przez szereg instytucji miejskich i ma na celu poprawę stanu szeroko po-

jętego bezpieczeństwa, w tym jego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Białe-

gostoku. Przedsięwzięcia określone w Programie w 2019 roku realizowano w ramach 

pięciu segmentów: 

 ograniczający przestępstwa i wykroczenia w miejscach publicznych; 

 zmierzający do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 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: 

 organizacja imprezy profilaktyczno-edukacyjnej „Bezpieczne Wakacje 2019” na plaży 

miejskiej Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy”, mającej na celu propagowanie wśród 

dzieci i młodzieży, bezpiecznych zasad zachowania, podczas letniego wypoczynku, pro-

mowania bezpiecznej jazdy na rowerze, bezpieczeństwa nad wodą oraz zasad zdrowego 

żywienia; 

 współorganizowano konkurs wiedzy o bezpieczeństwie wraz z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej „Bezpieczeństwo na 6”, którego głównym celem było 

utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowia i życia; 

 wsparcie XXIII Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i XLII Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnie-

ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych; 

 akcja odblaskowa „Noś odblaski”, mająca na celu promowanie noszenia elementów od-

blaskowych przez białostoczan; 

 akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas której najmłodsi poznają podstawowe za-

sady poruszania się po drogach; 
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 akcja „Zimowy Ratownik” – działania, które miały na celu pomoc osobom bezdomnym w 

okresie zimowym; 

 „Znicz”, „Hiena cmentarna” – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa związa-

nego z nasileniem ruchu w rejonach nekropolii oraz przeciwdziałania przypadkom kra-

dzieży i dewastacji mienia w okresie świąt „Wszystkich Świętych”; 

 „Dyskoteka”, „Andrzej” – wspólne działania Straży Miejskiej i Policji mające na celu za-

pewnienie bezpieczeństwa i porządku w rejonach klubów nocnych i dyskotek; 

 „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Patrol szkolny” – działania mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa dzieci; 

 „Bezpieczna Plaża Miejska Dojlidy” – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

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 arty-

kułami pirotechnicznymi w okresie Sylwestra; 

 „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; 

 „Sprzedaż pod lupą” – działania mające na celu kontrole punktów sprzedaży papierosów 

i e-papierosów z uwagą na ich sprzedaż osobom nieletnim; 

 akcja „Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką” – skierowana do rowerzystów – przekaza-

nie kamizelek odblaskowych na ścieżkach rowerowych mieszkańcom Białegostoku; 

 akcja informacyjna „Nie zostawiaj dziecka w aucie w czasie upału” – umieszczanie plaka-

tów w dyskontach spożywczych oraz przekazywanie ulotek rodzicom i opiekunom na 

parkingach przy dyskontach spożywczych;  

 akcja „Bądź widoczny na drodze” – przekazywanie odblasków pieszym w rejonie cmen-

tarzy; 

 prowadzono działania edukacyjno-informacyjne w okresie poprzedzającym rozpoczęcie 

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”, „Błysk”, „Działania – Stop Czerwo-

ne”, „Prędkość”, „Bezpieczny weekend”, „Pasy”, „Pieszy”, „Daj się ostrzec”, „Komórka”; 

 szczególne zaangażowanie 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. Działania Straży Miejskiej zrealizowane w 2019 roku: 

 „Zimowy Ratownik” – działania, które miały na celu pomoc osobom bezdomnym w okre-

sie zimowym; 
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 „Dyskoteka”, „Andrzej” – działania z Policją mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i 

porządku w rejonach klubów nocnych i dyskotek; 

 „Znicz”, „Hiena cmentarna” – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa związa-

nego z nasileniem ruchu w rejonach nekropolii oraz przeciwdziałania przypadkom kra-

dzieży i dewastacji mienia w okresie świąt „Wszystkich Świętych”;  

 „Patrol szkolny” – głównym celem patrolu jest poprawa bezpieczeństwa na terenach pla-

cówek oświatowych oraz w ich pobliżu. Do zadań mundurowych należy także eliminowa-

nie zagrożeń i zjawisk patologicznych, zapobieganie zjawisku przestępczości nieletnich 

oraz zachowaniom agresywnym wśród młodzieży, a także przeciwdziałanie narkomanii 

wśród dzieci i młodzieży; 

 Patrol wspólny z policją mający na celu poprawę bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej; 

 „Bezpieczna Plaża Miejska Dojlidy” – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

na plaży miejskiej w okresie wypoczynku letniego; 

 „Porzucony pojazd” - działania mające na celu eliminowanie z przestrzeni publicznej wra-

ków i porzuconych pojazdów; 

 „Petarda” - działania mające na celu przestrzeganie przepisów dotyczących handlu arty-

kułami pirotechnicznymi w okresie Sylwestra; 

 „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; 

 „Sprzedaż po lupą” – działania mające na celu kontrole punktów sprzedaży papierosów 

i e-papierosów z uwagą na ich sprzedaż osobom nieletnim; 

 „Bezpieczny plac zabaw” - kontrole białostockich placów zabaw z uwagą naczystość i stan 

urządzeń; 

 „Skupy złomów pod lupą” – działania z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei mające na 

celu kontrolę białostockich punktów skupu złomu; 

 „Bezpieczeństwo na 6” - organizacja wraz z Biurem Zarządzania Kryzysowego UM w Bia-

łymstoku III edycji konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegosto-

ku; 

 „Nie zostawiaj dziecka w aucie w czasie upału” - akcja informacyjna, umieszczanie plaka-

tów w dyskontach spożywczych oraz przekazywanie ulotek rodzicom i opiekunom na par-

kingach przy dyskontach spożywczych; 

 „Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką!” - akcja informacyjna we współpracy z Biurem 

Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku, przekazywanie odblasków przy stacjach 

rowerowych BIKER; 

 „Bądź widoczny na drodze” - akcja informacyjna, przekazywanie odblasków pieszym w 

rejonach cmentarzy; 

 „Nie pal śmieci! Reaguj jeśli ktoś to robi!” - akcja informacyjna, skierowana do mieszkań-

ców Miasta z informacjami o tym, jak smog wpływa na nasze zdrowie, gdzie zgłaszać nie-

prawidłowości oraz jakie są konsekwencje karne palenia śmieci; 
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 „W razie ulew i podtopień” - akcja informacyjna, strażnicy informowali mieszkańców, jak 

postępować w sytuacji ewentualnego zalania oraz przekazywali białostoczanom i admini-

stratorom budynków ulotki informacyjne oraz worki na piasek; 

 „Widzisz – zareaguj” - kampania informacyjna dotycząca pomocy osobom bezdomnym; 

 „Czysty las” – we współpracy ze Strażą Leśną, kontrola powierzchni leśnych na terenie 

Miasta Białystok pod kątem ujawnienia miejsc zaśmieconych, w szczególności lustracji la-

sów podmiejskich, parkingów leśnych, ścieżek edukacyjnych oraz wykrywania sprawców 

zaśmiecenia; 

 „Dzikie zwierzęta w mieście” - akcja informacyjna we współpracy z Biurem Zarządzania 

Kryzysowego UM, funkcjonariusze przekazali mieszkańcom broszury ze wskazówkami co 

należy zrobić, kiedy wśród ludzi pojawią się dzikie zwierzęta, jakie są dostępne środki 

ostrożności, z kim się skontaktować i jakie służby poinformować w razie konieczności; 

 „Bezpieczna Białostoczanka” - cykliczne szkolenia kobiet mające na celu naukę podsta-

wowych zasad samoobrony oraz zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych; 

 „Bezpieczna droga do szkoły” we współpracy z funkcjonariuszem Policji oraz pracowni-

kiem Zarządu Dróg Miejskich UM w Białymstoku, kontrole w rejonach placówek oświato-

wych, w szczególności czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego, stan barier 

ochronnych, stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań oraz stan nawierzchni chodników 

w pobliżu szkół; 

 Pomoc kierowcom w okresie zimowym w uruchomieniu aut z powodu rozładowanych 

akumulatorów; 

 „Zaświeć się na niebiesko” - udział w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu; 

 Udział w Festynie Rodzinnym mającym na celu edukację ekologiczną mieszkańców w za-

kresie poprawnej segregacji odpadów komunalnych oraz zachowań pro – ekologicznych; 

 „Bezpieczne Wakacje” -  udział w festynie profilaktyczno – edukacyjnym na plaży miejskiej 

Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku; 

 Warsztaty z technik obrony oraz z zasad zachowania w sytuacjach niebezpiecznych dla 

seniorów w klubie osiedlowym; 

 „Plac zabaw bez barier” - akcja profilaktyczna w Parku Planty skierowana do dzieci nie-

pełnosprawnych; 

 Udział w Olimpiadzie Przedszkolaka „Zdrowo i bezpiecznie” pod hasłem „Na drodze mo-

jego życia” w Przedszkolu Samorządowym Nr 68 w Białymstoku; 

 Udział w konferencji na temat: „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób z niepełno-

sprawnością” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; 

 Udział w X edycji Wojewódzkiego Turnieju „Bezpieczny Przedszkolak” w Przedszkolu Sa-

morządowym Nr 35 w Białymstoku; 

 Udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych 

w Szkole Podstawowej Nr 43 w Białymstoku; 

 Udział w festynie „Bezpieczny w domu, szkole i na ulicy” w Szkole Podstawowej Nr 19 w 

Białymstoku; 

 Udział w VI Międzyszkolnym  Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym dla uczniów niepeł-
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nosprawnych umysłowo w stopniu lekkim w Zespole Szkół Nr 13 w Białymstoku; 

 Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska Czyta 

Dzieciom”; 

 „Błyśnij dla bezpieczeństwa” - udział w akcji przy współpracy z Biurem Zarządzania  Kryzy-

sowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku: 

 Udział w Międzynarodowym Dniu Tolerancji we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku:  

 Akcja „Bezpieczne ferie zimowe” – przypominanie uczestnikom zimowisk podstawowych 

zasad bezpieczeństwa. Strażnicy kontrolowali również miejsca, w których młodzież spę-

dza swój wolny czas, były to m.in.: rejony szkół, podwórka, skwery, place zabaw. Kontro-

lowane też były miejsca, które mogły być wykorzystywane do jazdy na sankach i nartach, 

zamarznięte stawy i zbiorniki wodne, które mogły służyć za lodowisko oraz punkty sprze-

daży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do nich osób nieletnich; 

 Akcja „Bezpieczne wakacje” – strażnicy przypominali uczestnikom półkolonii letnich pod-

stawowe zasady bezpiecznej zabawy. Ponadto funkcjonariusze kontrolowali miejsca, w 

których dzieci i młodzież spędzają wolny czas – podwórka szkolne i osiedlowe, place za-

baw, itp. Sprawdzane były akweny, glinianki i rozlewiska, które młodzież może wykorzy-

stywać do kąpieli, a także rejony zorganizowanych kąpielisk pod katem bezpieczeństwa. 

Podejmowane były także kontrole osiedlowych punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w 

zakresie dostępu do niego nieletnich; 

 Udział w projekcie edukacyjnym „Weź oddech w Białymstoku” pod patronatem Wscho-

dzącego Białegostoku i Centrum Aktywności Społecznej; 

 Spotkania profilaktyczne z dziećmi w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola); 

 Spotkania z seniorami w ramach programu „Bezpieczny senior”. 

9. W 2019 roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 28 334 zgłoszenia z prośbą o podjęcie in-

terwencji, a operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali 5 703 zda-

rzeń, z tego 4 326 przekazali do realizacji dyżurnemu Straży Miejskiej. 

10. Strażnicy podjęli 7 317 interwencji związanych z wykroczeniami przeciwko bezpieczeń-

stwu i porządkowi w komunikacji. W trosce o czystość i estetykę naszego Miasta strażni-

cy szczególną uwagę zwracali na przypadki zanieczyszczania miejsc dostępnych dla pu-

bliczności oraz niszczenia zieleni miejskiej. 

11. W 2019 r. strażnicy ujawnili 1 325 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publiczne-

go, które w większości dotyczyły zaśmiecania miejsc publicznych i niszczenia roślinności 

oraz utrudniania korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego. 

12. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania sytuacjom kryzyso-

wym, jednostki oświatowe koncentrowały się w roku 2019 głównie na: 

 współpracy ze 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, zarów-

no na terenie jednostek oświatowych, jak i na terenie siedziby służb; 

 zabezpieczeniu terenów placówek (monitoring, przeglądy techniczne); 
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 zajęciach edukacyjnych dla uczniów – profilaktyka zachowań w sytuacjach niebezpie-

czeństwa (np. „Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Jestem widoczny, jestem bezpiecz-

ny”, „Bezpieczne wakacje”, „Kodeks przedszkolaka”, „Nieustraszone dzieciaki”, 

„Ostatni skok”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Znajdź właściwe rozwiąza-

nie”, „Tolerancja jest ok”); 

 zajęciach edukacyjnych dla rodziców – profilaktyka zachowań w sytuacjach niebez-

pieczeństwa (np. „Zagrożenia w sieci - cyberprzemoc”); 

 konkursach o tematyce bezpieczeństwa (np. „Bezpieczeństwo na 6”, „Bezpieczne fe-

rie zimowe”, „Bezpieczny przedszkolak”); 

 próbnych ewakuacjach (przeprowadzanie próbnych ewakuacji dzieci i całego perso-

nelu przy udziale przedstawicieli służb bezpieczeństwa); 

 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). 

13. 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. 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 zwią-

zanych z bezpieczeństwem na drodze. 

2. Kontynuacja działań w zakresie zabezpieczania otworów drzwiowych i okiennych w wy-

kwaterowanych budynkach płytami OSB. 

3. Stały monitoring pustostanów budynków i lokali wykwaterowanych. 

4. Monitorowanie obiektów przychodni oraz budynków mieszkalnych przy ul. Św. Eliasza 3 i 

3A. 

5. Działania Straży Miejskiej realizowane w 2019 roku: 

 „Bezpieczny senior”; 

 „Bądź widoczny na drodze” - akcja odblaskowa; 



146 | S t r o n a  

 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; 

 „Zimowy Ratownik”; 

 „Czysty Las”; 

 „Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką”; 

 „Znicz”, „Hiena cmentarna”; 

 „Patrol szkolny”; 

 „Petarda”; 

 „Bezpieczna droga do szkoły”; 

 „Czysty Białystok”; 

 „Sprzątnij po swoim psie”; 

 „Bezpieczne ferie zimowe”; 

 „Bezpieczne wakacje”; 

 „Bezpieczny plac zabaw”; 

 „Skupy złomów pod lupą”; 

 „Bezpieczna Białostoczanka”; 

 „Widzisz – zareaguj - kampania informacyjna”; 

 „Nie pal śmieci! Reaguj jeśli ktoś to robi!” - akcja informacyjna; 

 „Nie zostawiaj dziecka w aucie w czasie upału” - akcja informacyjna; 

 „Bezpieczeństwo na 6” – konkurs; 

 Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska Czyta 

Dzieciom”; 

 Zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych; 

6. Program profilaktyczny realizowany w placówkach oświatowych: 

 „Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze” - nauka prawidłowych zachowań na 

drodze: na jakim świetle przechodzić przez jezdnię, dlaczego trzeba zapinać pasy bezpie-

czeństwa, jak zachowywać się na chodniku. Przeprowadzono 67 zajęć, w których udział 

wzięło ok. 1608 dzieci; 

 „Bezpieczny każdego dnia” - zapoznanie najmłodszych z podstawowymi zagadnieniami 

dotyczącymi bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz przestrzegania zasad bezpieczeń-

stwa w celu uniknięcia zagrożenia, zapoznanie z numerami alarmowymi do służb ratun-

kowych. Przeprowadzono 31 zajęć, w których udział wzięło ok. 744 dzieci; 

 „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach”- poznanie zasad bezpiecznego 

zachowania się w sytuacjach zagrożeń – pożar w domu, wypadek na ulicy, zgubienie się 

w centrum handlowym, zaczepienie przez osobę obcą w parku, uświadomienie dzieciom 

konsekwencji wynikających z niewłaściwych zachowań, zapoznanie z numerami alarmo-

wymi do służb ratunkowych. Przeprowadzono 71 zajęć, w których udział wzięło ok. 1704 

dzieci; 

 „Bezpieczna droga do szkoły” - uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania 

mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia, przekazanie podstawowych zasad 

bezpiecznego poruszania się po drodze. Przeprowadzono 70 zajęć, w których udział 

wzięło ok. 1680 dzieci; 
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 „Uwaga na obcych” – uświadomienie dzieciom, na jakie zagrożenia ze strony osób nie-

znajomych mogą być narażone, ukształtowanie prawidłowego zachowania podczas spo-

tkania z nieznajomym - jak uniknąć kłopotów i groźnych sytuacji, przedstawienie pod-

stawowych zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzono 143 zajęcia, w których udział wzięło 

ok. 3432 dzieci; 

 „Rola i zadania Straży Miejskiej” - zaprezentowanie straży jako umundurowanej formacji 

dbającej o porządek publiczny, zapoznanie z pracą Strażnika Miejskiego, przedstawienie 

munduru służbowego, zapoznanie z numerem alarmowym Straży Miejskiej. Przeprowa-

dzono 67 zajęć, w których udział wzięło ok. 1608 dzieci; 

 „Bezpieczne spotkanie” - nauka odczytywania „psiej mowy”, reagowanie na sygnały wy-

syłane przez psy w celu uniknięcia przez dzieci konfliktu na linii dziecko - pies. Sposoby 

zachowania w sytuacji, gdy na drodze pojawi się obcy pies. Przeprowadzono 52 zajęcia, 

w których udział wzięło ok. 1248 dzieci; 

 „Zwierzęta w mieście” - przedstawienie dzieciom różnych gatunków dzikich zwierząt, 

które coraz częściej możemy spotkać w mieście, omówienie rodzajów zagrożeń ze strony 

dzikich zwierząt oraz sposobów uniknięcia niebezpieczeństwa. Przeprowadzono 65 za-

jęć, w których udział wzięło ok. 1560 dzieci; 

 „Uczymy się żyć bez przemocy” - przedstawione zostają informacje na temat zjawiska 

przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczniowie zostają uświa-

domieni, co do zagrożeń i konsekwencji płynących z niewłaściwego korzystania  

z technik informacyjnych. Przeprowadzono 58 zajęć, w których udział wzięło ok. 1392 

dzieci; 

 „Dopalacze – czy warto?” - dostarczenie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z zaży-

waniem dopalaczy, wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków spo-

łecznych spowodowanych spożywaniem dopalaczy, wzmocnienie zachowań asertyw-

nych. Przeprowadzono 51 zajęć, w których udział wzięło ok. 1224 dzieci; 

 „Uzależnienia – nikotyna legalny narkotyk” - poruszenie problemu palenia papierosów 

przez nieletnich, przedstawienie informacji o szkodliwości palenia tytoniu, zaprezento-

wanie skutków palenia poprzez wypowiedzi osób, które osobiście ich doświadczyły. 

Przeprowadzono 66 zajęć, w których udział wzięło ok. 1584 dzieci; 

 „Uzależnienia – alkohol i narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno” - poruszenie pro-

blemu podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol, poruszenie te-

matu w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty, ukazanie mechanizmu nacisku 

grupowego, jaki wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę. Przeprowa-

dzono 49 zajęć, w których udział wzięło ok. 1176 dzieci; 

 „Odpowiedzialność prawna nieletnich”- uświadomienie uczniom pojęcia prawa oraz od-

powiedzialności i konsekwencji wynikających z jego naruszenia, a także przeciwdziałanie 

nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich, kreowanie wśród młodzieży zachowań aser-

tywnych. Przeprowadzono 78 zajęć, w których udział wzięło ok. 1872 dzieci; 

 „Najważniejszy I krok” - zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

oraz przekonanie ich, że pomóc może każdy, bez względu na wiek. Zapoznanie z pod-
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stawowymi zasadami informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fanto-

mie. Przeprowadzono 55 zajęć, w których udział wzięło ok. 1320 dzieci; 

 „Bezpieczne ferie” - zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw, 

uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich 

zdrowia i życia. Przeprowadzono 38 zajęć, w których udział wzięło ok. 912 dzieci; 

 „Bezpieczne wakacje” - zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych za-

baw, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, mogących ich spotkać w czasie wakacji 

i omówienie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji. Przeprowadzono 76 zajęć, w 

których udział wzięło ok. 1824 dzieci; 

 „Cała Polska czyta dzieciom” - przybliżenie dzieciom bajkowego świata, poszerzenie 

słownictwa, jak również nabywanie zaufania do osób w mundurach. Przeprowadzono 73 

spotkania, w których uczestniczyło ok. 1752 dzieci; 

7. Straż Miejska w ramach profilaktyki szkolnej realizuje 17 programów profilaktycznych. W 

2019 r., nawiązano współpracę ze 111 placówkami, gdzie przeprowadzono 1110 spotkań 

z dziećmi i młodzieżą, w których uczestniczyło ok. 26 640 uczniów. 

8. Działania zrealizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania sytuacjom kryzyso-

wym w roku 2019, kontynuowane będą w kolejnych latach (opisane szerzej w pkt 12 

programy i działania zrealizowane). 

9. Współpraca POW ze służbami bezpieczeństwa. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Działania Straży Miejskiej: 

 EKOspotkania czyli „Razem na straży czystego powietrza” - cykl spotkań, które mają na 

celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, uświadomienie zagrożeń płynących 

ze spalania szkodliwych substancji. W trakcie spotkań odbywał się pokaz mobilnego labo-

ratorium - smogobus - w co jest wyposażony oraz jak pomaga nam w walce z „truciciela-

mi” powietrza; 

 „Uczymy się żyć bez przemocy” - zajęcia profilaktyczne; 

 „Weź oddech w Białymstoku” - projekt edukacyjny; 

 „Błyśnij dla bezpieczeństwa” - akcja odblaskowa; 

 „Plac zabaw bez barier” - akcja profilaktyczna; 

 „Sprzedaż pod lupą”; 

 „Czysty las”; 

 „Dzikie zwierzęta w mieście” - akcja informacyjna; 

 Nawiązanie współpracy z Wychowawcą Podwórkowym oraz fundacją „Inny świat”, 

wspólne przeprowadzenie zajęć dla dzieci na półkoloniach oraz innych miejscach letniego 

wypoczynku. 
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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 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli  

w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzy-

sowych oraz odtwarzania infrastruktury. 

2. Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który prowadzi ocenę 

występujących 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 

największych zagrożeniach dla bezpieczeństwa ludzi i ochrony szczególnych obiektów, 

miejsc pamięci oraz innych miejsc o zwiększonym zagrożeniu według wskazań Policji, 

Straży Miejskiej oraz mieszkańców. 

5. Funkcjonowanie systemu alarmowania Miasta służącego do nadawania sygnałów alar-

mowych i przekazywania komunikatów słownych dla mieszkańców w sytuacji zagrożenia  

(98 syren w całym systemie) - prowadzenie bieżącej konserwacji. 

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 2019 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku podjęli ogółem 12 591 inter-

wencji, w wyniku których: 4 893 osoby pouczono lub ostrzeżono, 4 184 osoby ukarano 

grzywną nakładaną w drodze mandatu karnego na ogólną kwotę 426 050 zł, sporządzono 

455 wniosków o ukaranie, 751 spraw zakończono poprzez odstąpienie od skierowania 

wniosku o ukaranie lub przekazano innym organom, 2 259 osób doprowadzono do izby 

wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, 36 osób ujęto i przekazano Policji (w tym 10 

sprawców przestępstw), ujawniono 13 przestępstw. 

8. W 2019 roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 28 334 zgłoszenia z prośbą o podjęcie in-

terwencji, a operatorzy Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali 5 703 zdarzenia, z te-

go 4 326 przekazali do realizacji dyżurnemu Straży Miejskiej i 1 377 dyżurnemu Komendy 

Miejskiej Policji. 
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9. W 2019 r. na terenie Miasta Białegostoku Komenda Miejska Policji w Białymstoku 

stwierdziła 6 092 przestępstwa, w tym: 3 673 przestępstwa o charakterze kryminalnym, 1 

735 przestępstw o charakterze gospodarczym, 61 przestępstw w kategorii bójki i pobicia, 

81 przestępstw w kategorii przestępstwa rozbójnicze, 833 przestępstwa w kategorii kra-

dzież mienia, 439 przestępstw w kategorii kradzież z włamaniem, 434 przestępstwa w ka-

tegorii przestępstwa narkotykowe, 478 przestępstw w kategorii przestępstwa drogowe. 

10. W celu poprawy wyposażenia logistycznego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku 

umożliwiającego skuteczniejsze działania, Miasto Białystok dofinansowało Komendę 

Miejską Policji w kwocie 397 649,32 zł na następujące zadania: 

 zakup nagród, materiałów i usług w ramach „Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” – 

40 000,00 złotych; 

 rekompensaty pieniężne za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy 

KMP (w tym patrole piesze i rowerowe, samochodowe) – 200 000,00 zł; 

 zakup sprzętu i urządzeń do zarządzania ruchem na ulicach Miasta Białegostoku oraz ra-

townictwa w sytuacjach kryzysowych, zakupu sprzętu i urządzeń do prowadzenia działań 

podczas wypadków drogowych, materiałów i środków ochrony indywidualnej dla poli-

cjantów w KMP w Białymstoku – 157 649,32 zł. 

11. W zakresie zagrożeń pożarowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bia-

łymstoku stwierdziła w 2019 r.: 491 pożarów, 778 miejscowych zagrożeń, 269 alarmów 

fałszywych. Ogólna ilość zdarzeń w 2019 r. wyniosła 1 538. 

12. Imprezy masowe i zgromadzenia – w związku z zagrożeniami podczas imprez masowych  

i zgromadzeń prowadzono bieżącą współpracę z organizatorami oraz służbami w zakresie 

warunków bezpiecznego przebiegu imprez i zgromadzeń. 

 W 2019 roku do Prezydenta Miasta Białegostoku wpłynęło 29 wniosków o wydanie ze-

zwolenia na przeprowadzenie imprez masowych, w tym: 7 wniosków na imprezy maso-

we o charakterze sportowym, 22 wnioski na imprezy masowe o charakterze artystyczno-

rozrywkowym (5 wniosków zostało wycofanych przez organizatora). Łącznie w 2019 ro-

ku wydano 24 zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych sportowych i arty-

styczno-rozrywkowych. W ramach wydanych zezwoleń odbyło się 48 imprez. 

 W roku 2019 do Prezydenta Miasta Białegostoku wpłynęło 246 zawiadomień na organi-

zację zgromadzeń publicznych, w tym 159 do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzyso-

wego (zgromadzenia uproszczone) oraz 87 do Biura Zarządzania Kryzysowego (zgroma-

dzenia zwykłe). Odbyło się 178 zgromadzeń, w których udział wzięło ok. 25 150 osób. 68 

zgromadzeń zostało odwołanych przez samych organizatorów. W dwóch przypadkach 

wydano decyzje zakazujące, z czego jedną w mocy utrzymał Sąd Apelacyjny w Białym-

stoku. Kontrolą objęto 9 zgromadzeń. 
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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 2019, w ra-

mach którego dotacją celową z budżetu państwa dofinansowano wynagrodzenia: koor-

dynatorów (wydatkowana kwota dotacji: 112 035,00 zł) i 11 asystentów rodziny (wydat-

kowana kwota dotacji: 173.406,00 zł). W 2019 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastęp-

czej objęli systematycznym wsparciem łącznie 115 rodzin zastępczych i rodzinnych do-

mów dziecka, w których przebywało 196 wychowanków. Objęli wsparciem także 59 usa-

modzielnianych wychowanków. Koordynatorzy odbyli 1202 spotkania z prowadzącymi 

rodzinną pieczę zastępczą oraz 115 spotkań z usamodzielnianymi wychowankami. Koor-

dynatorzy spotykali się również z członkami rodzin biologicznych wychowanków rodzin-

nej pieczy zastępczej, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi, kuratorami, pra-

cownikami placówek edukacyjnych i świetlic socjoterapeutycznych. Koordynatorzy spo-

rządzili m. in. 273 oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wraz 

z opinią o zasadności dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W ramach Programu 

objęto wsparciem 160 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-

czo-wychowawczvch, w których przebywało 297 dzieci. 

2. Programy i działania w zakresie wsparcia rodziny, realizowane przez jednostki oświatowe 

obejmowały w 2019 r.: 

 warsztaty i spotkania z rodzicami – pedagogizacja rodziców (np. „Szkoła dla Rodzi-

ców”, „Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole”, „Gadki – proste rozmowy 

o trudnych sprawach”, „Adaptacja dzieci do przedszkola”, „Akademii dla Rodziców”, 

„Jak pogodzić się z niepełnosprawnością własnego dziecka?”, ,,Bezpieczny w Inter-

net”, „Stres pod kontrolą”, „Moje dziecko – przyszły pracownik. Rola rodzica w pla-

nowaniu drogi zawodowej”); 

 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 zapewnienia 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”, „Witamy w przedszko-

lu”, „Przedszkolak nie płacze”, „Adaptacja dzieci do przedszkola”); 
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 programy profilaktyki zdrowia (np. „Mamo tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wo-

kół nas”, „Widzę”, „Słyszę”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Zachowaj równowagę”, „Trzy-

maj 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, 

dofinansowanie 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. „Cała Polska czyta 

Dzieciom”, „Pani Ząbek”, „Różne zawody”, „Historia Farmacji”, „Zaczarowane lekar-

stwa”, „Szlachetna Paczka”, „Zbiórka dla Burka”, „Rodzinny Turniej Szachowy”, „Ro-

dzinna Olimpijka”); 

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 

Białegostoku na lata 2018-2020. 

 Celem strategicznym Programu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzin prze-

żywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz optymalizacja systemu pieczy za-

stępczej; 

 Program zakłada rozwój środowiskowych form wsparcia dziecka i rodziny, upowszech-

nienie i doskonalenie specjalistycznych form pomocy kierowanych do dziecka i rodziny, 

rozwój i doskonalenie rodzinnych form pieczy zastępczej, zapewnienie miejsca w pla-

cówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom nieobjętym rodzinnymi formami pieczy 

zastępczej, udzielenie wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz 

systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę służb społecznych w zakresie pracy z 

dziećmi i rodziną; 

 Zespół ds. Pieczy Zastępczej, który realizuje zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadził nabór i kwalifikował kandy-

datów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziec-

ka, zapewniał szkolenia, pomoc i specjalistyczne wsparcie sprawującym rodzinną pieczę 

zastępczą, współpracował ze środowiskiem lokalnym, dokonywał okresowej oceny sytu-

acji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych, 

przeprowadzał badania pedagogiczne i psychologiczne, monitorował realizację Indywi-

dualnych Programów Usamodzielnienia oraz udzielał wsparcia usamodzielnianym wy-

chowankom pieczy zastępczej, sprawował nadzór nad funkcjonowaniem mieszkań chro-

nionych treningowych; 

 Zespół ds. Asysty Rodzinnej oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w 

zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, z którymi Miasto 
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Białystok podpisało umowę na realizację zadania publicznego pt. „Wsparcie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez 

pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny” na 2019 r. - objęły wsparciem 243 

rodziny (7 rodzin objęto wsparciem dwukrotnie), w których przebywało 512 dzieci; 

 Zespół ds. Asysty Rodzinnej MOPR prowadzi rejestr rodzin objętych wsparciem asysten-

ta rodziny w Białymstoku; 

 W ramach Programu Ośrodek Interwencji Kryzysowej podejmował następujące działa-

nia: 
 Poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie udzielał specjalistycznych porad psychologicznych, prawnych, ro-

dzinnych i socjalnych rodzinom doświadczającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz w sytuacjach konfliktu w życiu rodzinnym i małżeń-

skim. W 2019 roku udzielono 6081 porad, z których skorzystało 2109 osób; 

 Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci. W 2019 roku odbyło się 37 spotkań grupy socjo-

terapeutycznej, w której uczestniczyło 20 dzieci. W trakcie spotkań realizowane były 

cele terapeutyczne, edukacyjne, poznawcze ukierunkowane na likwidację skutków 

urazów związanych z byciem świadkiem lub ofiarą przemocy domowej, rozwodu ro-

dziców. Dodatkowo zorganizowanych zostało 6 spotkań dla 15 rodziców dzieci 

uczestniczących w grupie socjoterapeutycznej mających na celu podniesienie ich 

kompetencji wychowawczych; 

 Trening Zastępowania Agresji. W ramach pomocy psychologicznej dla dzieci i mło-

dzieży odbyły się dwie edycje TZA dla 18 dzieci w dwóch grupach wiekowych 8-10 lat i 

11-13 lat; 

 Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła Rodziców”. Odbyły się dwa cykle 

warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoły Rodziców”, wzięło w nich udział 24 rodziców 

(20 spotkań), które służyły doskonaleniu komunikowania się z dziećmi, budowaniu 

bliskości z dzieckiem oraz kształtowaniu więzi opartych na wzajemnym szacunku; 

 Grupa edukacyjno-relaksacyjna dla osób zmagających się ze stresem i zaburzeniami 

lękowymi. Odbyło się 18 spotkań, w których uczestniczyło 10 osób, zajęcia zawierały 

elementy edukacji i treningu radzenia sobie ze stresem oraz ćwiczeń relaksacyjnych. 

2. Miejski Program „Wychowawca Podwórkowy”: 

 Średnia liczba osób korzystających w miesiącu z zajęć to 562 dzieci w wieku od 6 do 

21 lat. Głównym celem Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” w roku 

2019 było przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie 

nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu 

wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań. Miejski Program „Wychowawca Podwór-

kowy” realizowany jest przez Pogotowie Opiekuńcze. Wychowawcy podwórkowi w 

zakresie swoich działań mieli m.in.: 

 organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z białostockich osiedli mieszka-

niowych w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia; 
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 oferowanie ciekawych form wykorzystania czasu poprzez organizacje różnorodnych 

zajęć profilaktycznych, rekreacyjnych, sportowych czy gier zespołowych, wspólnych 

wyjść (do kina, teatru, na basen, na wystawy, na wycieczki), zajęć plastycznych, spo-

tkań z ciekawymi ludźmi; 

 pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, 

socjalnych, rodzinnych, jak i psychologicznych;   

 Opieką objęto 16 rodzin. Przeprowadzono 250 godz. indywidualnych spotkań i roz-

mów z młodzieżą o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, 12 spotkań Tre-

ningu Umiejętności Społecznych, 9 spotkań o emocjach, 3 wyjazdy profilaktyczne, 85 

konsultacji psycho-pedagogicznych, 20 spotkań psycho-edukacyjnych z rodzicami i 

opiekunami, wydarzenie profilaktyczne dla 460 dzieci z białostockich szkół, 2 warszta-

ty „Dobór metod i technik w pracy z dzieckiem sprawiającym problemy wychowaw-

cze. 

3. Klub Seniora: 

 W strukturze MOPR funkcjonuje Samopomocowy Klub Seniora. Celem działalności 

Klubu jest aktywizacja środowiska seniorów zmierzająca do poprawy jakości ich życia, 

przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją spo-

łeczną. Z oferty różnorodnych zajęć proponowanych przez Klub Seniora w 2019 r. ko-

rzystało 175 osób. Powyższe cele realizowano poprzez działania wspierające oraz pro-

jekty: 

 „Seniorzy Dzieciom” - celem tego projektu była integracja międzypokoleniowa dzieci i 

osób starszych oraz przekazanie pozytywnego wizerunku osoby starszej najmłod-

szym; 

 „Razem Lepiej” - imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe; 

 „Akademia twórczej jesieni” - w ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia integracyj-

ne, warsztaty muzyczne i taneczne, zajęcia plastyczne i teatralne, spotkania eduka-

cyjne;  

 „Odkleić Seniora od telewizora” - w jego ramach odbyły się wycieczki, spacery, wy-

stawy, prelekcje, wizyty w muzeach i instytucjach kulturalnooświatowych; 

 Pomoc w obsłudze urządzeń multimedialnych; 

 „Miejski Dzień Seniora”.  

 Obchody XXV Miejskiego Dnia Seniora odbyły się 1 października w Auli Magna Pałacu 

Branickich, gromadząc 200 zaproszonych gości. Uroczystość została objęta honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Podziękowania za działalność społeczną na 

rzecz środowiska osób starszych otrzymało 53 seniorów. Podjęte działania przyczyniły 

się do poprawy jakości życia uczestników, przeciwdziałały osamotnieniu, izolacji spo-

łecznej, marginalizacji, aktywizowały seniorów w różnych sferach życia, redukowały 

bierność i monotonię życia na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania wolnego czasu i 

rozwoju zainteresowań. 
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Programy i działania nowo utworzone 

1. Jednostki oświatowe jako działania nowo utworzone wskazywały zadania z zakresu 

pedagogizacji rodziców (warsztaty, spotkania, dni otwarte dla rodziców). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.2. WZMACNIANIE I DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRO-

DOWISKIEM RODZINNYM I SPOŁECZNYM 

Programy i działania zrealizowane  

1. Doskonalenie współpracy jednostek oświatowych ze środowiskiem rodzinnym oraz spo-

łecznym. W 2019 r. działania te opierały się głównie na: 

 organizacji zajęć, warsztatów, imprez plenerowych dla dzieci i rodziców (np. „Dzień 

Babci i Dziadka”, festyn rodzinny „Pożegnanie lata, powitanie jesieni”, „Rodzinne czy-

tanie”, festyn rodzinny „Święto Rodziny”, „Białostocki tydzień czytania dzieciom”); 

 organizacji zajęć adaptacyjnych dla dzieci i rodziców (przykładowe programy wskaza-

ne 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 ga-

lerie sztuki, wyższe uczelnie pedagogiczne); 

 udziale w akcjach społecznych, charytatywnych, profilaktycznych (np. „Sprzątanie 

świata”, „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 nowo utworzone 

1. Nowo utworzone przez jednostki oświatowe programy i działania opierały się głównie na: 

 organizacji zajęć, warsztatów, imprez plenerowych dla dzieci i rodziców; 

 współpracy z innymi placówkami oświatowymi (w zakresie wprowadzanych metod 

wychowawczych i nauczania). 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.3.ROZWIJANIE SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIEĆMI I RO-

DZINĄ 

Programy i działania zrealizowane 

1. Zaprojektowanie i budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Barszczańskiej. 

2. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. W ra-

mach Programu dofinansowano wynagrodzenia 11 asystentów rodziny dotacją z rezer-

wy budżetu państwa – wydatkowana kwota dotacji: 173.406,00 zł. Wsparciem objęto 

160 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczvch, w których przebywało 297 dzieci. 

3. Projekt „Wiem, umiem, potrafię” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jedno-

stek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w ro-

dzinie” Edycja 2019. W projekcie wzięły udział dzieci i młodzież (w liczbie 28) z rodzin za-

grożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Uczestniczyły one w zajęciach warsztato-

wych grupy socjoterapeutycznej oraz Treningu Zastępowania Agresji. Celem podejmo-

wanych działań była poprawa umiejętności komunikowania się i nawiązywania przyja-

cielskich relacji rówieśniczych oraz poznanie sposobów radzenia ze stresem i agresją. W 

ramach projektu dzieci wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyli w działaniach rekreacyj-

no-integracyjnych oraz zajęciach kulinarnych, by przy wsparciu opiekunów nauczyć się 

pozytywnego współdziałania przy przygotowywaniu posiłków, nakrywaniu do stołu i 

spożywaniu dań. Udział rodziców w zajęciach warsztatowych grupy socjoterapeutycznej 

oraz Treningu Zastępowania Agresji dał możliwość wzmocnienia więzi emocjonalnych i 

wspólnej zabawy z dziećmi. 

4. Realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe programy 

i działania w zakresie opieki nad dziećmi i rodziną w 2019 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). 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Remont, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Sukiennej 5 i Ciepłej 4 na placówki 

opiekuńczo – wychowawcze. 

2. Przebudowa budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Wiktorii 9. 

3. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta 

Białegostoku na lata 2018-2020. Celem strategicznym Programu jest zapewnienie profe-

sjonalnego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz 

optymalizacja systemu pieczy zastępczej. Zespół ds. Asysty Rodzinnej oraz organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej 
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lub pomocy społecznej, z którymi Miasto Białystok podpisało umowę na realizację zada-

nia publicznego pt. „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodzi-

ny” na 2019 r. objęły wsparciem 243 rodziny (przebywało w nich 512 dzieci). Zespół ds. 

Asysty Rodzinnej MOPR prowadzi rejestr rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 

Białymstoku. 

5. Kontynuacja programów i działań, dotyczących opieki nad dziećmi i rodziną, realizowa-

nych 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. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. W ra-

mach Programu dofinansowano wynagrodzenia 11 asystentów rodziny dotacją w ra-

mach rezerwy budżetu państwa – wydatkowana kwota dotacji: 173.406,00 zł. Wspar-

ciem objęto 160 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczvch, w których przebywało 297 dzieci. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta 

Białegostoku na lata 2018-2020. Celem strategicznym Programu jest zapewnienie profe-

sjonalnego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz 

optymalizacja systemu pieczy zastępczej. Zespół ds. Asysty Rodzinnej oraz organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej 

lub pomocy społecznej, z którymi Miasto Białystok podpisało umowę na realizację zada-

nia publicznego pt. „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodzi-

ny” na 2019 r. objęły wsparciem 243 rodziny (przebywało w nich 512 dzieci). Zespół ds. 

Asysty Rodzinnej MOPR prowadzi rejestr rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 

Białymstoku. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.5. WYPRACOWANIE I WSPIERANIE SYSTEMU BUDOWNICTWA SPO-

ŁECZNEGO 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Kontynuacja działań w zakresie udzielania obniżek czynszu najemcom gminnych lokali 

mieszkalnych. Obniżki przysługują najemcom o niskich dochodach. Wysokość obniżek 

jest zróżnicowana (55%, 35% lub 25%) w zależności od dochodu i powierzchni zajmowa-

nego lokalu mieszkalnego. Obniżki przyznawane są na rok z możliwością przedłużenia te-
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go okresu w przypadku utrzymywania się niskiego dochodu. Z obniżki czynszu korzysta 

około 25% mieszkańców gminnego zasobu mieszkaniowego. 

2. Kontynuacja programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją umożliwiające-

go ułatwianie spłaty zadłużenia mieszkańcom komunalnego zasobu mieszkaniowego, 

którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym za-

przestali opłacania czynszu za najem lokali mieszkalnych. Dzięki programowi można uzy-

skać pomoc w spłacie zadłużenie poprzez: umorzenie części zadłużenia, odroczenie ter-

minu płatności lub rozłożenie spłaty na raty. Do programu przystąpiło 1.385 osób, przy 

czym nie wszystkie osoby dotrzymały warunków zawartego w ramach programu poro-

zumienia, tj. terminowego regulowania bieżących należności, przez co utraciły prawo do 

skorzystania z przewidzianych form pomocy. 

3. 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 

według stawki 10 zł, która obowiązywała do 30 kwietnia 2019 r., a od 01 maja 2019 r. - 

14,70 za każdą przepracowaną godzinę, na zasadzie kompensaty wierzytelności. Od po-

czątku realizacji programu spłacono zadłużenie w kwocie 1 466 373,65 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 PROFILAKTYCZ-

NYCH 

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). 

6. W zakresie ochrony zdrowia jednostki edukacyjne, w 2019 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”, „Mamo, tato, piję wodę”, 

„Akademia Aquafresh”, „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”, „Czysty ząbek”, „Ja też 

potrafię”, „Owoce i warzywa”, „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu", „To lepsze niż pa-

pieros”, „Mleko z klasą”, „Bieg po zdrowie”, „Światowy Dzień HIV/AIDS”, „Młodzież 

na rozdrożu”);  
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 współpracy z PPP, MOPR, służbą zdrowia, służbami bezpieczeństwa i in. w zakresie 

diagnozy problemów uczniów (zdrowotnych i społecznych) oraz współpracy przy or-

ganizacjach akcji profilaktycznych. 

7. Działalność pozostałych Placówek z zakresu realizacji programów profilaktyczno-

wychowawczych (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; po-

wierzchnia każdej kondygnacji będzie liczyła powyżej 300 m2. 

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 oświato-

we, 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 rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu 

Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka – w realizacji. 

2. Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki 

przez mieszkańców Miasta Białegostoku. Program obejmuje lata 2019-2021. W roku 

2019 z programu skorzystało 2 166 osób114: w tym 1 437 osób niepełnosprawnych, 628 

przewlekle chorych oraz 737 osób w wieku emerytalnym. Wsparciem objęto 2 045 ro-

dzin (2 941 osób w rodzinach) na kwotę 1 259 997,24 zł. W przypadku, gdy wniosek do-

tyczył więcej niż jednej osoby uprawnionej w rodzinie prowadzącej wspólne gospodar-

stwo domowe, wnioskodawca złożył jeden wniosek w imieniu wszystkich uprawnionych: 

 10 445 wniosków dotyczyło uprawnienia jednej osoby w rodzinie; 

 521 wniosków dotyczyło uprawnienia dwóch osób w rodzinie; 

 57 wniosków dotyczyło uprawnienia trzech i więcej osób w rodzinie. 

3. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023: 

                                                      
114

 Ze względu na zmianę rodzaju uprawnienia do skorzystania z programu lekowego 636 osób zostało zareje-
strowanych podwójnie. 
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 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Białegostoku w 

formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” obejmuje lata 2019-2023. 

Jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdują-

cych się w trudnej sytuacji. Adresatami są dzieci i uczniowie do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej. W oparciu o ten dokument dyrektor szkoły lub przedszkola może 

udzielić pomocy w formie posiłku dziecku lub uczniowi, a Miasto Białystok wnioskować o 

dotację ze środków budżetu państwa. Program daje możliwość w szczególnie uzasad-

nionych przypadkach, gdy dziecko lub uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, wydać posi-

łek bez decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywia-

du środowiskowego. Liczba dzieci lub uczniów, którym udziela się pomocy na ww. zasa-

dach nie może przekroczyć 20% wszystkich dzieci lub uczniów dożywianych w poprzed-

nim miesiącu kalendarzowym w przedszkolach i szkołach na terenie Miasta Białegosto-

ku. W 2019 roku w ramach ww. Programu osłonowego posiłki opłacono 131 dzieciom, 

 Pomoc w formie dożywiania w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 

łącznie 9 401 osób, w tym 1 674 dzieci. W 2019 roku dożywianie dzieci i młodzieży było 

realizowane w 114 placówkach na terenie Białegostoku, tj. w 58 szkołach, 54 przedszko-

lach oraz 2 żłobkach, 

 Kwota wydatkowana na pomoc w formie dożywiania osób dorosłych i dzieci (posiłki i 

zasiłki celowe) w ramach Programu - 6 628 497,21 zł, przy czym środki własne wynosiły 1 

550 281,80 zł, dotacja celowa 5 078 215,41 zł. 

4. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 

 W 2019 r. MOPR kontynuował realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ). Pomoc żywnościowa jest realizowana w ramach Europejskiego Fun-

duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i kierowana jest do osób i rodzin, które 

z powodu niskich dochodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zapew-

nić odpowiednich produktów żywnościowych. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 

mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające 

kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 

200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 

dla osoby samotnie gospodarującej - 1 402 zł, a na osobę w rodzinie - 1 056 zł; 

 W roku 2019 realizowano dwa podprogramy PO PŻ: Podprogram 2018 (od stycznia do 

czerwca 2019 r.) i Podprogram 2019 (od sierpnia do grudnia 2019 r.);  

 W zakresie doboru osób i weryfikacji uprawnień do pomocy żywnościowej MOPR 

współpracował z podmiotami zajmującymi się dystrybucją żywności na terenie Miasta 

Białegostoku. Współpraca polegała na wydaniu przez pracownika socjalnego MOPR skie-

rowania do właściwej organizacji, które potwierdzało uprawnienie osoby/rodziny do 

otrzymania pomocy żywnościowej z PO PŻ; 

 W 2019 r. wydawano skierowania do 12 lokalnych organizacji partnerskich w celu 

otrzymania żywności; 

 Osoby, które otrzymały skierowanie, korzystały ze wsparcia w postaci żywności, wyda-

wanej cyklicznie (comiesięcznie) w formie paczek żywnościowych. Ponadto w ramach 
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ww. Programu osoby uprawnione mogły nieodpłatne uczestniczyć w działaniach towa-

rzyszących, takich jak: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego 

żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej;  

 Pomoc udzielana w formie produktów spożywczych, jak również udział w warsztatach 

miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób potrzebujących, włą-

czenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności 

lokalnych oraz wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia go-

spodarstwa domowego. Do pomocy w ramach PO PŻ w 2019 r. skierowano 3 076 osób. 

5. W ramach Działania 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych są realizowane wy-

brane w trybie konkursowym w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 następujące projekty: 

 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 Dia-

log; okres realizacji 2017-2020). Projekt zakłada partycypacyjne opracowanie i wdrożenie 

do 2020 roku na terenie sześciu gmin BOF (Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec 

Kościelny, Supraśl, Zabłudów oraz Białystok) spójnego, kompleksowego oraz środowi-

skowego systemu usług wspierania rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze, a także budowanie aktywności i kompetencji kluczowych wśród dzie-

ci/młodzieży objętych wsparciem placówek dziennych lub przebywających w pieczy za-

stępczej; 

 Razem możemy więcej II (umowa o dofinansowanie na kwotę 881 657,20 zł podpisa-

na 4 lipca 2019 r., beneficjent: Fundacja Dialog, okres realizacji 2020-2021). Projekt 

obejmuje realizację kompleksowych działań wspierających rodzinę w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W ramach projektu w Białymstoku oraz 6 in-

nych gminach BOF-  Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Cho-

roszcz, Dobrzyniewo Duże, będą realizowane działania o charakterze profilaktyczno – 

wychowawczym; 

 Mieszkalnictwo wspomagane (umowa o dofinansowanie na kwotę 860 788,58 zł 

podpisana 9 lipca 2019 r.; beneficjent: Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH”, okres reali-

zacji 2019-2021). Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości 

usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie 4 mieszkań wspomaganych 

dla 10 osób z niepełnosprawnościami. z obszaru BOF; 

 Przepis na samodzielność (umowa o dofinansowanie na kwotę 1 409 875,40 zł podpi-

sana 30 października 2019 r., beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„MD CARE" Sp. z o.o., okres realizacji 2020-2022). Projekt polega na świadczeniu 

kompleksowych usług społecznych umożliwiających pełnoletnim osobom z niepełno-

sprawnościami niezależne i samodzielne życie w środowisku lokalnym.  

3. W ramach Działania 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz Działania 

4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną realizowany jest nastę-

pujący projekt wybrany w trybie konkursu zintegrowanego w ramach ZIT z RPOWP:  

 Moje miejsce – ARKA (umowa o dofinansowanie na kwotę 940 756,20 zł podpisana 

20 maja 2019 r. - Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych, umowa o 
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dofinansowanie na kwotę 2 710 036,35 zł podpisana 20 maja 2019 r. - Działanie 4.3. 

Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną, beneficjent: Caritas Archi-

diecezji Białostockiej, okres realizacji 2019-2020). Celem projektu jest poprawa do-

stępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze dla osób nie-

pełnosprawnych zamieszkujących Białostocki Obszar Funkcjonalny. Cel ten będzie re-

alizowany poprzez utworzenie 8 mieszkań wspomaganych wraz z niezbędną infra-

strukturą i wyposażeniem w Supraślu. Projekt będzie realizowany w Supraślu jednak-

że zasięg jego oddziaływania obejmuje wszystkie gminy leżące na terenie Białostoc-

kiego Obszaru Funkcjonalnego. 

4. W 2019 roku został ogłoszony konkurs zintegrowany dotyczący Rozwoju usług spo-

łecznych w ramach BOF/ Infrastruktury usług socjalnych w obszarze BOF (2 000 000 

zł/ 4 500 000 zł).  

5. Na dzień 31.12.2019 r. trwał nabór wniosków uproszczonych do dofinansowanie pro-

jektów zintegrowanych. 

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 2019 r. koncen-

trowała 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 przestrzega-

nia praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”. Realizacja zadań powiatu wynika-

jących z art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-

wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 

 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; 
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 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i tech-

nicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

 dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

 dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej; 

Powyższe zadania są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

Działania informacyjne, upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych (tablice informacyjne, strona internetowa, broszury, udzielanie  

informacji osobom zgłaszającym się, udział w spotkaniach). 

2. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach Modułu I w nastę-

pujących 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 

Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narzą-

du słuchu) 

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu słuchu); 

 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 (osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn 

górnych w stopniu znacznym) 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz opro-

gramowania (osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu umiarko-

wanym) 

Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz opro-

gramowania (osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu słuchu) 

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektro-

nicznego, zakupionego w ramach programu; 

 obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego 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 
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Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzy-

rządowania elektrycznego do wózka ręcznego; 

 Udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym spełniającym warunki 

uczestnictwa w programie. Rozpowszechnianie informacji o programie (broszury, 

strona internetowa, udzielanie informacji osobom zgłaszającym się). 

4. Kontynuacja programów i działań realizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, 

szkoły ponadpodstawowe w 2019 r. (szerzej opisane w ramach pkt 2 programów i działań 

zrealizowanych). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.7.4. ROZWIJANIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2018 – 2020. W ramach Programu w 2019 r. podejmowano działania 

uprzedzające, interwencyjne, wspierająco-terapeutyczne oraz korekcyjno-edukacyjne, 

które realizowane były w szczególności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bia-

łymstoku, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policję, Sąd, Pro-

kuraturę, placówki oświatowe, służbę zdrowia, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 

organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Białystok. 

2. Działalność kontynuował Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Prezydenta Miasta 

Białegostoku, podejmujący działania mające na celu budowanie lokalnego systemu 

wsparcia osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej: 

 W roku 2019 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok 

wpłynęło 1157 formularzy „Niebieska Karta – A”; 

 W 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny dokonał czterokrotnej zmiany składu osobowego 

stałej grupy roboczej: 

 Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu stałej grupy ro-

boczej; 

 Uchwałą Nr 5/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poszerzenia składu stałej 

grupy roboczej; 

 Uchwałą Nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania stałej grupy ro-

boczej; 

 Uchwałą Nr 8/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania stałej grupy robo-

czej; 

 ustalając ostateczny skład grupy w liczbie 518 członków (stan na dzień 31.12.2019 r.), 

do której weszli przedstawiciele wskazani w art. 9a pkt 11 i 12 ustawy o przeciwdzia-

łaniu przemocy w rodzinie. 

 W 2019 roku na terenie Ośrodka odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarne-

go oraz 3086 posiedzeń grup roboczych. 
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3. Na terenie Miasta Białegostoku w roku 2019 realizowano łącznie 1378 procedur „Nie-

bieskie Karty”, w tym: 916 procedury „Niebieskie Karty” wszczęto w roku 2019; 462 pro-

cedury kontynuowano z lat poprzednich. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Mieście Białystok w 2019 r. zamknął 810 procedur „Niebieskie Karty”, w tym: 533 pro-

cedur w związku z ustaniem przemocy i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu planu pomocy, 277 

procedur w związku z rozstrzygnięciem o braku zasadności podejmowania działań. Po-

nadto podejmowano następujące działania: 

 pracownicy MOPR rozpowszechniali w środowisku informacje o instytucjach i organiza-

cjach wraz z adresami numerami telefonów, gdzie osoby doznające przemocy i stosujące 

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 zachowania 

abstynencji i podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego; 

 zawiadomiono organy ścigania o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia przestępstwa z 

użyciem przemocy w rodzinie – 45; 

 w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownicy socjalni ZPS Nr 1-8, 

na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dokonali czynno-

ści odebrania 8 dzieci – zostały one umieszczone u niezamieszkującej wspólnie osoby 

najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej; 

 uruchomiono procedurę „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska 

Karta –A”; 

 wystosowano 78 pism do Sądu o wgląd w sytuację rodziny; 

 wystąpiono z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu, 

bądź o zmianę sposobu leczenia do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych – 68;  

 monitorowano sytuację rodzin zagrożonych przemocą, pozostających poza procedurą 

„Niebieskie Karty” – 104 rodziny. 

4. W ramach Programu podejmowane były działania w czterech podstawowych 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. 

5. Zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w ro-

dzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zapewnia obsługę organizacyj-

no-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Do ustawowych zadań Zespołu należy m.in. 

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i ust. 

5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciw-

działania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: 
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 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 wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadził poradnictwo w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, udzielał natychmiastowej pomocy psychologicznej, poradnictwa 

prawnego i socjalnego, świadczył również pomoc w formie schronienia kobietom i ko-

bietom z dziećmi doświadczającym przemocy, a także prowadził działania korekcyjno-

edukacyjne wobec sprawców stosujących przemoc. 

 Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Odbyły się 4 

edycje programu, w tym 3 miały miejsce w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a jedna 

odbyła się w warunkach wolnościowych. W programie uczestniczyły 34 osoby, w tym 27 

ukończyło pełny cykl programu, który obejmował 15 spotkań po 4 godziny edukacyjne; 

 Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc. Program jest po-

głębieniem i rozwinięciem działań wobec osób, które ukończyły program korekcyjno-

edukacyjny. W 2019 roku odbyły dwie edycje programu w Areszcie Śledczym, uczestni-

czyło w nich 18 osób; 

 Pomoc rodzinom, w których występuje uzależnienie od alkoholu. W 2019 r. do OIK zgłosi-

ło się 58 osób uzależnionych od alkoholu, były one motywowane do podjęcia leczenia w 

poradniach odwykowych, 52 dzieci tych osób objęto pomocą terapeutyczną, prowadzone 

było również wsparcie dla osób współuzależnionych - 102 osoby oraz dorosłych dzieci al-

koholików (DDA) - 43 osoby. 

7. W 2019 roku w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane były progra-

my pracy grupowej: 

 Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w relacjach rodzinnych. W ciągu roku 

odbyły się 33 cotygodniowe spotkania dla 37 osób. Celem spotkań było udzielenie 

wsparcia psychologicznego, wzmacnianie własnych zasobów i poczucia wartości oraz 

sposobów radzenia sobie ze stresem; 

 Procedura „Niebieskie Karty” oraz uczestnictwo w grupach roboczych. Specjaliści OIK 

uczestniczyli w 11 posiedzeniach grup roboczych dotyczących przeciwdziałania przemo-

cy w rodzinie. W 21 przypadkach procedura „Niebieska Karta” została wszczęta przez 

pracowników OIK. 

8. Działalność jednostek oświatowych, w ramach niniejszego kierunku, w 2019 r. koncen-

trowała się na: 
 współpracy z PPP, MOPR, służbą zdrowia, rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi 

pomoc dla dzieci i rodzin oraz działających w ramach procedury „Niebieskiej Karty”; 
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 realizacji programów, projektów, spotkań w zakresie polityki ochrony dziecka. 

9. Działalność pozostałych Placówek (POW, PPP) z zakresu ochrony dziecka przed agresją i 

przemocą. 

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 dostę-

pu do usług społecznych oraz Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację 

społeczną. 
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4.3. Rozwój gospodarczy 

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

większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy 

C.1. Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.1. ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG WSPARCIA MSP 

Programy i działania zrealizowane 

1. Realizacja I cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych po-

mysłów - Hub of Talents 2” nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18, który jest współfi-

nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe 

dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).  

Platformy startowe dla nowych pomysłów w Polsce Wschodniej to unikalny projekt 

wspierający osoby, których pomysł na innowacyjny biznes ma szansę na osiągnięcie ko-

mercyjnego sukcesu. Celem projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - 

Hub of Talents 2” jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków 

dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjo-

nalnego programu inkubacji startupów. Rozwój makroregionalnego ekosystemu startu-

powego przyczyni się do złagodzenia negatywnego trendu odpływu z województwa 

zdolnych studentów i absolwentów uczelni. I cykl inkubacji w ramach projektu pn. „Plat-

forma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” realizowany był przez Biało-

stocki Park Naukowo-Technologiczny - jako Lidera - we współpracy z licznymi Partnera-

mi, tj.: Parkiem Przemysłowym Łomża sp. z o.o., Politechniką Białostocką, Polsko Amery-

kańską Radą Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie 

Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii z siedzibą 

w Katowicach, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku, Infini Seed sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Kancelarią Radców Prawnych 

Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Gogler Brzeziński, Suszko sp. j. z siedzibą w Białymstoku, a 

także Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. W ra-

mach naboru do I cyklu inkubacji wpłynęło 114 wniosków, z czego 62 zaproszone zostały 

do oceny na Panelu Eksperckim. Finalnie, do I cyklu inkubacji zaproszonych zostało 40 

spółek (z czego: branża IT/ICT to 27, metalowo-maszynowa - 6, inna - 7 spółek). Zakwali-

fikowane do projektu przedsiębiorstwa typu startup mogły liczyć na nieodpłatne wspar-

cie w dwóch obszarach: usług podstawowych i specjalistycznych, a ich celem było stwo-

rzenie w okresie inkubacji uproszczonego MVP oraz modelu biznesowego przedsięwzię-

cia zweryfikowanego rynkowo. W ramach usług podstawowych przedsiębiorstwa typu 

startup mogły liczyć m.in. na: pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przed-

sięwzięcia, możliwość rezerwacji i udostępnienia wspólnej powierzchni do pracy nad 



169 | S t r o n a  
 

rozwojem startupu, obsługę prawną i księgową, wsparcie marketingowe oraz pomoc w 

stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej, uczestnictwo w warsztatach i szkole-

niach z zakresu wystąpień publicznych, prezentacji swojego projektu i internacjonaliza-

cji, konsultacje produktu lub usługi pod kątem UX, a także mentoring. Usługi specjali-

styczne związane były z kolei ze specyficznymi potrzebami biznesowymi bądź technolo-

gicznymi poszczególnych startupów. Nie były ograniczone zamkniętym katalogiem, w 

związku z czym, każdy startup mógł otrzymać indywidualne, dostosowane do swoich po-

trzeb usługi. Efektem procesu inkubacji powinno być uproszczone MVP. Do chwili obec-

nej 14 spośród 40 inkubowanych I cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma 

startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” przedsiębiorstw typu startup otrzy-

mało w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie w wysokości do 

1 miliona złotych w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Realizacja II cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych po-

mysłów - Hub of Talents 2”. Drugi cykl inkubacji to już kolejny - z zaplanowanych w ra-

mach ww. projektu do 2023 r. ośmiu - cykl inkubacji. Zakres świadczonych usług pozo-

stał ten sam. Względem I cyklu, grono Partnerów uległo poszerzeniu o  dwa kolejne 

podmioty z branży IT/ICT, tj. Mobitouch sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, a także Michał 

Jurczuk GOODSOFT. W ramach naboru do II cyklu inkubacji wpłynęły 172 wnioski, z cze-

go 100 zaproszono do oceny na Panelu Eksperckim. Finalnie, do II cyklu inkubacji zapro-

szono 40 spółek (z czego: branża IT/ICT to 29, metalowo-maszynowa - 8, inna - 3 spółki). 

Do chwili obecnej 39 spółek zakończyło już inkubację. W trakcie oceny znajdują się zło-

żone przez nie wnioski w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce 

Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Okres rea-

lizacji projektu: 29.03.2019 r. - 30.09.2023 r. Ogólna wartość projektu: 22 263 945,00 zł. 

Wydatki kwalifikowane: 21 752 045 zł. Dofinansowanie 21 752 045 zł. Wydatki poniesio-

ne przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu w 2019 r.: wy-

datki ogółem:  400 053,85 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 365 558,08 zł (w tym koszty 

pośrednie: 22 292,75 zł). 

2. Oferta w zakresie usług świadczonych przedsiębiorcom przez Białostocki Park Naukowo- 

Technologiczny wynosiła 21 usług, w tym 11 usług podstawowych oraz 10 usług proin-

nowacyjnych, tj.: 

 usługi podstawowe: 

 udostępnianie powierzchni biurowej, laboratoryjnej, technicznej i produkcyjnej, 

 sale szkoleniowe i konferencyjne, 

 sale spotkań biznesowych, 

 prowadzenie sekretariatu i recepcji, 

 usługa wirtualnego sekretariatu, 

 doradztwo prawne, 
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 doradztwo w zakresie finansowo-księgowym, 

 doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, 

 doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 

 doradztwo w zakresie kompetencji miękkich, 

 dedykowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla lokatorów; 

 usługi proinnowacyjne: 

 ocena rynkowa produktu/usługi, tworzenie modelu biznesowego, 

 przygotowanie do analizy due diligence, 

 metody pozyskiwania inwestora zewnętrznego, pitchowania przed inwestorami, 

 doradztwo w zakresie sieciowania i pozyskiwania partnerów biznesowych, 

 softlanding, 

 projektowanie modeli biznesowych, 

 doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, 

 Business Development, 

 doradztwo w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów/projektów, 

 BaseLAB – przestrzeń pracy prototypowej. 

3. W 2019 r. wpłynęło 101 wniosków, na podstawie których zawarto 68 umów na korzy-

stanie z usługi Wirtualnego Biura, 21 wniosków oceniono negatywnie, 9 podmiotów 

nie podpisało umowy (pozytywna ocena wniosków), 1 wniosek został wycofany, 2 

umowy zostały zawarte w 2020 r. 

4. Z komercyjnego najmu Transferowni w 2019 r. skorzystały 4 podmioty. Ponadto 

Transferownia jest m. in. miejscem spotkań firm działających w Parku, wykorzysty-

wana jest do działań w ramach projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomy-

słów - Hub of Talents 2” m. in. do spotkań firm, szkoleń, udostępniana jest także na 

prezentacje podczas wizyt studyjnych. 

5. BPN-T udostępnia powierzchnię coworkingową Centroom. W 2019 r. podpisano 230 

umów na udostępnienie przestrzeni (zakup pakietów dostępu oraz najem sal). 

6. Enterprise Europe Network powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i działa od 1 

stycznia 2008 roku. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Kon-

kurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 

2007 - 2013 -CIP), a w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w ra-

mach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and 

medium-sized enterprises – COSME).  

 Głównym celem sieci jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju 

ich potencjału innowacyjnego i zwiększanie ich świadomości w zakresie polityki Komi-

sji Europejskiej. 

 W ramach sieci funkcjonują punkty kompleksowej obsługi MŚP, w których przedsię-

biorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza usług świadczonych przez wyspecjali-

zowane jednostki w całej Europie oraz wielu państwach trzecich. Sieć zrzesza ponad 

600 organizacji, w tym fundacje, izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i uniwer-

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
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syteckie ośrodki technologiczne, w których pracuje około 3000 doświadczonych spe-

cjalistów. 

 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wchodzi w skład sieci Enterprise Europe 

Network (EEN) w ramach Konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EE-

NEP) zrzeszającego poniższe instytucje: Lubelska Fundacja Rozwoju — koordynator 

sieci Enterprise Europe Network w Polsce Wschodniej, Politechnika Lubelska, Podla-

ska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód 

w Suwałkach Sp. z o. o., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-

Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. 

 Podlaski ośrodek Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorcom z terenu wo-

jewództwa 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 gospo-

darczych, w ramach których istnieje możliwość bezpośrednich rozmów z potencjal-

nymi zagranicznymi partnerami gospodarczymi; 

 dostarczaniu informacji o dostępnych źródłach finansowania działalności przedsię-

biorstw (również w formie bezpłatnych seminariów informacyjnych); 

 świadczeniu pomocy doradczej w zakresie prawodawstwa Unii Europejskiej; 

 świadczeniu pomocy doradczej przy zawieraniu międzynarodowych umów współpra-

cy handlowej i/lub technologicznej; 

 dostarczaniu informacji oraz świadczeniu pomocy doradczej w kwestii uczestnic-

twa małych i średnich przedsiębiorstw w programie ramowym Unii Europejskiej Ho-

ryzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. 

 Działania zrealizowane w 2019 roku przez Ośrodek Enterprise Europe Network działa-

jący przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego: 

 Liczba uczestników wydarzeń lokalnych lub regionalnych – 239 

 Liczba MŚP/klientów, którzy otrzymali indywidualne wsparcie doradcze w ramach 

sieci EEN – 66 

 Liczba MŚP/klientów, którzy otrzymali indywidualne wsparcie w zawieraniu part-

nerstw międzynarodowych – 55 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń brokerskich i misji zagranicznych – 4 

 Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem polskich przedsiębiorstw podczas wyda-

rzeń brokerskich i misji zagranicznych – 102 

 Liczba otrzymanych zagranicznych zapytań dotyczących krajowych ofert partnerstwa 

– 240 

 Liczba złożonych krajowych zapytań dotyczących zagranicznych ofert partnerstwa – 

130 

 Liczba klientów, którzy wyrazili opinie zwrotne – 38 

 Liczba osiągnięć , w tym zawartych partnerskich umów biznesowych i technologicz-

nych przez odbiorców usług – 11 

http://een.pfrr.pl/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.pollub.pl/
http://een.pfrr.pl/
http://een.pfrr.pl/
http://park.suwalki.pl/wordpress/pl/strona-glowna/
http://park.suwalki.pl/wordpress/pl/strona-glowna/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://een.pfrr.pl/
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 Liczba przypadków współpracy z lokalnymi interesariuszami – 9 

 Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania od partnerów sieci EEN – 92 

 Liczba aktywnego udziału w działaniach sieci EEN – 29. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Świadczenie usług doradztwa gospodarczego – prorozwojowych: 

 W połowie 2019 roku PFRR jako pierwsza regionalna instytucja uzyskała akredytację 

wykonawcy usług rozwojowych na rzecz podlaskich MŚP (udzielonej przez Instytucję 

Zarządzającą) w ramach działania 1.4.1 RPO WP. W związku z tym opracowano i wy-

standaryzowano kilkanaście typów usług doradczych: 

 Opracowanie  biznes planów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych 

 Pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych 

 Strategia wejścia na rynek zagraniczny 

 Przygotowanie do udziału w zagranicznych imprezach targowo- wystawienniczych 

 Analiza wymogów formalno – prawnych wprowadzenia produktu/usługi na rynek za-

graniczny 

 Badanie (audyt) potencjału internalizacji przedsięwzięcia 

 Analiza potencjału docelowego rynku zagranicznego  

 Doradztwo w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwo-

jowych (od pomysłu do realizacji) 

 Wsparcie w zakresie optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień sys-

temu informacji zarządczej 

 Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw 

 Doradztwo w zakresie oceny warunków wdrożeniowych nowych produktów i usług 

 Audyt - identyfikacja potrzeb technologicznych i możliwości automatyzacji procesów 

w przedsiębiorstwie 

 Opracowanie agendy (szczegółowego planu) wdrożenia technologii automatyzacji 

procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie 

 Opracowanie koncepcji i agendy wdrożenia nowego cyfrowego produktu lub usługi 

 W 2019 r. wykonano 3 usługi. W 2020 roku działalność jest kontynuowana i rozwija-

na. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.2. STWORZENIE I WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU ORAZ WSPIERA-

NIE KONKURENCYJNOŚCI WIODĄCYCH I NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH SEKTORÓW GO-

SPODARKI MIASTA. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Od roku 2009 ENEA CIEPŁO Sp. z o.o. bierze udział w programie Ciepło Systemowe. Ana-

logicznie jak w latach poprzednich, również w roku 2019 były kontynuowane prace w 

ramach tego projektu. Ciepło Systemowe to marka produktu, a jednocześnie nazwa pro-

gramu promocyjnego, który na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz nieza-
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wodności dostaw i komfortu użytkowania ciepła sieciowego. Na terenach zurbanizowa-

nych jest to najpowszechniejszy, ekologiczny, bezpieczny i wygodny sposób ogrzewania, 

dostępny przez cały rok. Obecnie wokół marki Ciepło Systemowe skupionych jest wiele 

firm ciepłowniczych z największych miast Polski. Członkowie programu stosują ujednoli-

cone, wysokie standardy obsługi klientów indywidualnych i biznesowych, w obszarze 

technicznym i marketingowym oraz edukacji na rzecz efektywnego zarządzania energią. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.3. ROZWÓJ LOKALNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 

Programy zrealizowane: 

1. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego prowadzi fundusz pożyczkowy w ramach In-

strumentów Finansowych „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020”. W 2019 roku 2 przedsiębiorców z Białegostoku skorzystało z pożyczek służących 

termomodernizacji ich działalności w ogólnej kwocie: 1 810 000 zł. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego prowadzi fundusze pożyczkowe w ramach do-

tacji RPO WP i fundusz pożyczkowy ze środków własnych. Przedsiębiorcom z Białegosto-

ku udzielono 29 pożyczek na kwotę 4 981 400 zł. W ofercie Fundacji istnieje również fun-

dusz 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 zabezpiecze-

nie do kredytów dla przedsiębiorców z terenu Białegostoku na kwotę 11 177 780 zł. Ko-

lejnym instrumentem jest fundusz kapitałowy w ramach środków własnych: wsparcie po-

życzką venture jednego przedsiębiorcy z Białegostoku. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.4. PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD MIESZKAŃ-

CÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY 

Programy i działania zrealizowane  

1. Od momentu zakończenia realizacji projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-

Technologiczny”, co nastąpiło w grudniu 2015 r., nieprzerwanie realizowane są działania 

związane z promowaniem oferty Parku oraz infrastruktury Białostockiego Parku Nauko-

wo-Technologicznego (BPN-T), w tym związane z szerzeniem postaw przedsiębiorczych 

wśród młodzieży, uczniów i społeczności start-upowej. Ta rola przypisana jest działalno-

ści funkcjonującego od 2011 roku ośrodka innowacji - Białostockiego Parku Naukowo-

Technologicznego, który jest odpowiedzialny za realizację oraz koordynację szerokiego 

zakresu działań i wydarzeń o charakterze gospodarczym i biznesowym. W 2019 roku, w 

ramach działań promocyjnych zorganizowane zostały liczne warsztaty, konkursy, szkole-

nia, konferencje z udziałem ekspertów i specjalistów branżowych, dysponujących prak-

tyczną wiedzą i doświadczeniem oraz spotkania integrujące społeczność BPN-T. 
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2. Istotne znaczenie w szerzeniu postaw przedsiębiorczych należy przypisać wybranym wy-

darzeniom zorganizowanym przez BPN-T, w szczególności dedykowanym branży start-

up.  

 W ramach kluczowych inicjatyw odbyła się m.in. IV edycja Startup Europe Week Bialy-

stok (13.03.2019), stanowiąca inicjatywę Komisji Europejskiej. W założeniu jej celem jest 

stymulowanie tworzenia środowiska przyjaznego biznesowi i innowacjom oraz wspiera-

nie już istniejących ośrodków. Podczas wydarzenia odbyły się praktyczne warsztaty, do-

tyczące pisania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 (pro-

wadzone przez pracownika Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych Poli-

techniki Białostockiej). 

 W ramach akcji „Śniadanie biznesowe” (04.06.2019) na terenie BPN-T zostało zorgani-

zowane spotkanie, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem 

nowych kontaktów, poszukujący nowych klientów, dystrybutorów lub kontrahentów na 

rynkach zagranicznych. 

 Podczas dwudniowej konferencji eCommerce NeXt o tematyce eBiznesu (11-

12.10.2019) możliwa była wymiana doświadczeń oraz rozmowa z inspirującymi prakty-

kami. W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane najciekawsze studia przypadków, 

dotyczące funkcjonowania i prowadzenia sklepów internetowych.  

 Innym wydarzeniem, dedykowanym przedsiębiorczości startup, podczas którego uczest-

nicy spotkania mogli zapoznać się z inspirującymi prezentacjami przedstawicieli sukcesu 

oraz pozyskać wiedzę nt. finansowania biznesu był Startup Poland Camp Białystok 

(16.10.2019). W ramach wydarzenia została zorganizowana część networkingowa, która 

pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz bezpośrednie rozmowy z twórcami startupów. 

 Z kolei okazję do przedstawienia efektów pracy i osiągniętych sukcesów w obszarach 

realizowanej działalności oraz promowania postaw przedsiębiorczości przez młodych, 

białostockich innowatorów stanowiło spotkanie „Przedsiębiorcy z Pasją”, zorganizowane 

w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (29.11.2019).  

3. Istotną formę wsparcia dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i branży start-up stanowi 

współpraca Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego z działającymi w Parku re-

zydentami: Inkubatorem Samsung czy Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – koordy-

natorem Klastra Obróbki Metali (KOM).  

 W 2019 roku współpraca z Inkubatorem Samsung zaowocowała organizacją trzech szko-

leń pn.: „Projektanci Innowacji PFR” (30.11.2019, 11.12.2019, 13.12.2019). Warsztaty 

miały na celu naukę kreatywnego myślenia oraz tworzenia nowatorskich produktów i 

usług przy wykorzystaniu Design Thinking. Program bazował na wewnętrznej metodzie, 

stworzonej na potrzeby rozwoju innowacji w Google pn. Creative Skills for Innovation 

Lab. Uczestnicy projektu mieli możliwość nabycia umiejętności w zakresie budowania 

trzech podstawowych kompetencji: zrozumienia użytkownika (Empatii), Myślenia 10x 

(Myślenia bez granic) oraz Eksperymentowania (Tworzenia prototypów).  

 W 2019 roku Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju - KOM, we współpracy z Białostoc-

kim Parkiem Naukowo-Technologicznym włączyło się w realizację audycji w Polskim Ra-
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diu Białystok „Odkrywamy innowacje. Naturalnie.” – Czym jest networking?. Audycja zo-

stała przygotowana przy współudziale uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 3 

Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. Wartą uwagi jest oferta wsparcia Centrum, 

skierowana do branży start-up, obejmująca doradztwo w zakresie sieciowania i pozyski-

wania partnerów biznesowych. Eksperci Centrum zapewniają m.in. wsparcie w poszuki-

waniu optymalnego partnera do współpracy w kraju i za granicą, ponadto oferują po-

moc w negocjacjach handlowych. Dodatkowo KOM jest partnerem projektu pn.: „Plat-

forma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”, realizowanego przez BPN-T. 

W ramach partnerstwa KOM przeprowadzał szkolenia dla startupów z zakresu interna-

cjonalizacji, promował także projekt wśród firm zrzeszonych w organizacji. 

4. W zakresie integracji społeczności BPN-T w 2019 roku odbyły się cykliczne spotkania w 

formule „Wake Up Coffe” (30.01.2019; 07.03.2019; 23.05.2019; 13.06.2019), podczas 

których prezentowane były tematy i zagadnienia związane z efektywną działalnością 

firm, połączone z wkładem wiedzy praktycznej i eksperckiej, m.in.: 

 „Customer yourney mapping w tworzeniu i rozwoju produktów”, czyli jak niewielkim 

wysiłkiem i nakładem można podnieść satysfakcję klientów; 

 „Kiedy jest dobry moment na wymianę waluty? Jak to łatwo policzyć z aplikacją Ex-

Chord”?; 

 „Gdzie są moje pieniądze czyli jak zarządzać płynnością finansową”.  

Spotkania były prowadzone przez rezydentów BPN-T oraz przy współudziale ekspertów 

zewnętrznych. 

5. Kluczową przestrzenią, stwarzającą warunki do promowania postaw przedsiębiorczych 

wśród mieszkańców, w szczególności wśród młodzieży, jest przestrzeń coworkingowa 

Centroom, której funkcjonowanie koordynuje Białostocki Park Naukowo-

Technologiczny. W 2019 roku kontynuowany był przez BPN-T cykl spotkań pn. „Centro-

om Przedsiębiorczości”. Projekt uruchomiony w 2017 r., jest skierowany do wszystkich 

mieszkańców miasta, zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości. Formuła warszta-

tów pozwala na efektywne przyswojenie wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji dotyczą-

cych prowadzenia działalności gospodarczej. W 2019 roku odbyło się 7 spotkań „Centro-

om Przedsiębiorczości”. Zorganizowane zostały warsztaty tematyczne, dotyczące m.in.: 

wykorzystania skutecznych narzędzi marketingowych, budowania marki i kreowania 

sprzedaży, zarządzania kapitałem ludzkim i finansowym, ekspansji firmy na rynki zagra-

niczne, zastosowania i wykorzystania narzędzi social media, metod dotarcia do idealne-

go klienta, uzyskania efektów sprzedaży na Facebooku.  

6. Od kilku lat postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży promowane są przez Białostocki 

Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu „Talenty XXI wieku”, który jest reali-

zowany ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku i koordynowany przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, we współpracy z Parkiem. Głównym celem projektu 

jest wsparcie białostockich szkół w zakresie pracy z uzdolnionymi uczniami, szczególnie 

w zakresie nauk ścisłych, informatycznych, technicznych i społecznych. W ramach pro-

jektu najzdolniejsi uczniowie białostockich szkół mają możliwość uczestnictwa w zaję-
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ciach prowadzonych przez pracowników naukowych najlepszych białostockich uczelni 

oraz pracowników Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. W oparciu o bazę 

specjalistycznych laboratoriów i pracowni poszerzają swoją wiedzę, rozwijają pasje i za-

interesowania, a także poznają ofertę białostockich szkół wyższych. W 2019 roku BPN-T 

był współorganizatorem VI edycji projektu „Talenty XXI wieku”, w ramach której pra-

cownicy BPN-T przeprowadzili cykl warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, obejmują-

cych takie zagadnienia jak: „Przedsiębiorczość, czyli co? Przedsiębiorca, czyli kto?”, „Je-

stem kreatywny!”, „Startup - dlaczego nie ja?”, „Wystąpienia publiczne & autoprezenta-

cja”, „Mam biznes plan”, „Wszyscy sprzedajemy”, „Własność intelektualna wśród nas”. 

7. Okazję do promowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w szczególności 

wśród młodzieży stanowiły bezpośrednie spotkania z pracownikami Białostockiego Par-

ku Naukowo-Technologicznego, w trakcie których była prezentowana i udostępniana 

oferta BPN-T, przede wszystkim w ramach odbywających się wizyt studyjnych. W 2019 

roku miały miejsce wizyty studyjne m.in. z udziałem uczniów szkół podstawowych oraz 

uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Udostępnione zostało zwiedzanie: Prototypowni 

3D firmy ChM, Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej eMAG i La-

boratorium Obrazowania Molekularnego BPN-T. 

8. W 2019 roku BPN-T współorganizował wiele zajęć/warsztatów/szkoleń/konferencji, 

podczas których promowane były postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców, a także 

oferta oraz infrastruktura BPN-T: 

 30.01.2019 r. Wake Up Coffee -   spotkanie rezydentów BPN-T, podczas którego wystąpi-

ła firma White Hill. Adam Adamski zaprezentował projekty firmy oraz opowiedział o pro-

cesie składania wniosków o ich dofinansowanie z funduszy unijnych. 

 13.03.2019 r. Startup Europe Week Bialystok - po raz IV Białostocki Park Naukowo-

Technologiczny został organizatorem Startup Europe Week w Białymstoku. Wydarzenie 

zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w celu tworzenia lokalnego środowiska 

przyjaznego biznesowi i innowacjom oraz wspierania już istniejących ośrodków. W ra-

mach tej ogólnoeuropejskiej inicjatywy 13 marca 2019 r. w BPN-T odbył się warsztat z 

pisania wniosków do programu Horyzont 2020 prowadzony przez Daniela Pucha -  kie-

rownika Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej. 

 5.04.2019 r. "IDEA-lna Marka" - szkolenie w BPN-T prowadzone przez Gabriela Daniela 

Brzozowskiego.  Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak wykorzystać emocje w budowaniu 

marki firmy oraz jak odszukać i zaimplementować ideę do swojej firmy. 

 10-13.05.2019 r. - Dni Otwarte Funduszy Europejskich w BPN-T - Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich 2019 to ogólnopolska akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych 

beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy corocznie udostępniają społeczeństwu 

efekty swoich przedsięwzięć. Mieszkańcy regionu już po raz 4.mieli okazję zwiedzić nie-

dostępne na co dzień przestrzenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

oraz wziąć udział w warsztatach i wydarzeniach. 
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 4.06.2019 r. Śniadanie biznesowe - 4 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Białostoc-

kiego Parku Naukowo Technologicznego spotkali się przedsiębiorcy zainteresowani szu-

kaniem nowych klientów, dystrybutorów lub kontrahentów na rynkach zagranicznych. 

 13.06.2019 r. Wake Up Coffee - tematem spotkania rezydentów w BPN-T w dniu 13 

czerwca 2019 roku było: ""Gdzie są moje pieniądze czyli jak zarządzać płynnością finan-

sową? Zagadnienie omówił Łukasz Zimnoch - Regionalny Koordynator ds. Klientów Biz-

nesowych Open Finance S.A. 

 11-12.10.2019 r. eCommerce NeXt - eCommerce neXt to dwudniowa konferencja o te-

matyce eBiznesu, podczas której uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami i po-

rozmawiać z inspirującymi osobami. Podczas wydarzenia zostały przedstawione najcie-

kawsze studia przypadków prowadzenia sklepów internetowych. 

 16.10.2019 r. Startup Poland Camp Białystok #1 - w trakcie wydarzenia uczestnicy mieli 

okazję posłuchać inspirujących prezentacji ludzi sukcesu oraz dowiedzieć się wszystkiego 

na temat finansowania biznesu Nie zabrakło również części networkingowej, która była 

doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów z twórcami startupów. 

 29.11.2019 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Przedsiębiorcy z Pasją -  podczas 

spotkania zaprezentowali się innowacyjni białostoccy przedsiębiorcy młodego pokolenia, 

którzy dzięki zaangażowaniu, talentowi i ciężkiej pracy osiągnęli sukces w swoich dzie-

dzinach. W spotkaniu wzięli udział: Jędrzej Dondziło i Cezary Chwicewski; Krzysztof Ki-

ziewicz i Paweł Stempniak.  

9. Należy zauważyć, że również w przestrzeni coworkingowej Centroom w 2019 r. odbywa-

ły się pn. „Centroom Przedsiębiorczości” następujące wydarzenia związane z promowa-

niem postaw przedsiębiorczych: 

 22.01.2019 r. Centroom Przedsiębiorczości #19 - Storytelling w firmie" - temat przybliżał 

uczestnikom copywriter Jakub Sosnowski. Uczestnicy poznali jak tworzyć i angażować 

niezwykła narrację, która może być wykorzystana w każdej dziedzinie, niezależnie czy 

jest to opowieść ustna, sfotografowana, sfilmowana czy namalowana.  

 26.02.2019 r. Centroom Przedsiębiorczości #20 "Przewaga konkurencyjna dzięki kulturze 

organizacyjnej” - podczas warsztatów Lechosław Chalecki, twórca Szkoły Inspiracji, za-

chęcał do tego, by szukać własnych dróg w biznesie. Gość spotkania Centroom Przedsię-

biorczości dzielił się z uczestnikami wieloma własnymi przemyśleniami, m.in. tym, że 

sprzedaż jego zdaniem jest wymianą wartości. Do każdego produktu i usługi można taką 

wartość przypisać, a potem ogłosić ją klientom.  

 18.03.2019 r. Centroom Przedsiębiorczości #21 "Turkusowe organizacyjne" - na warszta-

tach uczestnicy dowiedzieli się jak zarządzać firmą w tzw. turkusowym modelu. Opiera 

się on na poczuciu sensu wśród pracowników i podejmowaniu przez nich autonomicz-

nych decyzji. Spotkanie prowadził Przemysław Pruszyński, doświadczony i wszechstron-

ny lider, który umiejętności zarządzania ludźmi zdobywał w międzynarodowych korpo-

racjach, takich jak Heineken, Whirlpool, IKEA, Inwido.  

 23.04.2019 r. Centroom Przedsiębiorczości #22 "Rozwijaj swój biznes globalnie” - 23 

kwietnia w Centroom spotkała się grupa osób zainteresowanych ekspansją swojej firmy 
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na rynki zagraniczne. Spotkanie „Rozwijaj swój biznes globalnie” organizowane było 

przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w ramach cyklu Centroom Przedsiębior-

czości. Prowadził je Piotr Sak, ekspert Google Internetowe Rewolucje. 

 28.05.2019 r. Centroom Przedsiębiorczości #23 "Boty na Messengerze" - prowadzący 

spotkanie Jan Jankowski (Jak ogarnąć social media?) próbował w trakcie tych dwóch go-

dzin warsztatów przekonać grupę o korzyściach i możliwościach, jakie daje posiadanie 

chatbota na swoim fanpage’u. 

 25.06.2019 r. Centroom Przedsiębiorczości #24 „Jak dotrzeć do idealnego Klienta?" - o 

tym, jak dotrzeć do Klienta idealnego opowiedziała Jolanta Ambrożewicz - doradca biz-

nesowy, szkoleniowiec, kreatorka marketingu interakcyjnego.  

 6.11.2019 r. Centroom Przedsiębiorczości #25 - "Jak sprzedawać więcej na Facebooku?" 

- podczas spotkania prowadzący Paweł Sędziak omówił najczęściej popełniane błędy w 

prowadzeniu fanpage’a, które przyczyniają się do osłabienia pozycji firmy. Następnie zo-

stały omówione aktualne trendy reklamowe. Nie zabrakło również czasu na dyskusję 

oraz pytania do prelegenta. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. We wrześniu 2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie na realizację projektu 

Acceleration of Business Support Ecosystem w ramach Programu Interreg Litwa - Pol-

ska. Projekt realizowany będzie w międzynarodowym partnerstwie następujących 

podmiotów: Kaunas University of Technology z Kowna (Litwa) – Lider, Kaunas Cham-

ber of Commerce Industry and Crafts z Kowna (Litwa), Politechnika Białostocka oraz 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem projektu będzie pro-

mowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz współpracy pomiędzy innowato-

rami, władzami publicznymi, uniwersytetami i firmami z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

2. Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - projekt realizowany jest 

w ramach Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostoc-

kiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt uzyskał dofinansowanie w trybie pozakonkur-

sowym w kwocie 17 444 844,44 zł, wartość całkowita projektu wynosi 25 399 228,88 

zł. Celem projektu jest utworzenie w Białymstoku ośrodka popularyzującego naukę i 

innowacje, umożliwiającego rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydak-

tycznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Projekt obejmuje: opracowanie 

PFU i studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej 

wystaw, roboty budowlane, wyposażenie obiektu obejmujące w głównej mierze 

stworzenie i montaż eksponatów, inspektora nadzoru, wyposażenie przestrzeni: biu-

rowych i socjalnej, system kasowy i biletowy, działania informacyjno-promocyjne.  

3. Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - Realiza-

cja projektu w ramach działania 3.3: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz kon-
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kurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompe-

tencji BOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Lide-

rem w projekcie jest Miasto Białystok, Partnerem: Białostocka Fundacja Kształcenia 

Kadr, a realizatorami Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Białostocki 

Park Naukowo-Technologiczny. Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompeten-

cji BOF”, które będzie działało na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, 

podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do potrzeb regionalnej gospodarki. 

Grupą docelową projektu jest: 

 13 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funk-

cjonalnego (BOF), tj. na obszarze gmin Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzy-

niewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłu-

dów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub Powiat Białostocki, 

 3000 uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, 

 130 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących zatrudnionych w ww. szkołach, 

 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. 

4. Talenty XXI w. - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny był współorganizatorem VI 

edycji projektu Talenty XXI wieku. Projekt Białostockie Talenty XXI wieku realizowany 

jest ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego we współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Jego 

głównym celem jest wsparcie białostockich szkół w zakresie pracy z uzdolnionymi 

uczniami, szczególnie w zakresie nauk ścisłych, informatycznych, technicznych i społecz-

nych. W ramach projektu najzdolniejsi uczniowie białostockich szkół uczestniczą w zaję-

ciach prowadzonych przez pracowników naukowych najlepszych białostockich uczelni 

oraz pracowników Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. W specjalistycz-

nych laboratoriach i pracowniach poszerzają swoją wiedzę, rozwijają pasje i zaintereso-

wania, a także poznają białostockie szkoły wyższe. W 2019 r. w ramach projektu Talenty 

XXI wieku pracownicy BPN-T przeprowadzili cykl warsztatów z zakresu przedsiębiorczo-

ści, obejmujących takie zagadnienia jak: - Przedsiębiorczość, czyli co? Przedsiębiorca, 

czyli kto? - Jestem kreatywny! - Startup - dlaczego nie ja? - Wystąpienia publiczne & au-

toprezentacja - Mam biznes plan - Wszyscy sprzedajemy - Własność intelektualna wśród 

nas. 
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C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.1. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI 

Programy i działania zrealizowane 

1. W 2019 roku BPN-T współorganizował wiele zajęć/warsztatów/szkoleń/konferencji, ma-

jących na celu wsparcie innowacyjności: 

 12.01.2019 r. Azure Workshops #2 - warsztaty organizowane przez Microsoft Azure User 

Group Poland w Białymstoku. Ich tematem było Security w Azure, a poprowadził je Mi-

chał Furmankiewicz. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. o nisko poziomowej ar-

chitekturze chmury z perspektywy bezpieczeństwa, Azure Security Center , Log Analytics 

i Service Map,Network Watcher. 

 13.04.2019 r. Azure workshops #3 - warsztaty organizowane przez Microsoft Azure User 

Group Poland w Białymstoku. Tematem  spotkania było 'Serverless with Cosmos DB, 

Functions and Logic Apps', a poprowadziła je Beata Zalewa. Na warsztatach uczestnicy 

poznali zaawansowane narzędzia do tworzenia aplikacji bez serwera dostarczają Azure 

Logic Apps i Azure Functions. 

 4.06.2019 r. „Stwórz nowy produkt" - spotkanie informacyjne w BPN-T - Spotkanie in-

formacyjne na temat działania 1.4 Wzór na konkurencję. Uczestnicy spotkania dowie-

dzieli się jak przebiega współpraca ze studiem wzornictwa przemysłowego oraz gdzie 

szukać dofinansowania na projekt i wdrożenie nowego produktu. 

 28.06.2019 r. NCBR dla Firm w BPN-T - NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z PO-

IR" to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas 

których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o 

wsparcie na realizację innowacyjnych projektów. Uczestnicy poznali możliwości uzyska-

nia dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwią-

zań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. 

 09.09.2019 r. Spotkanie Kentico User Group Poland - Pierwszy meetup w Polsce doty-

czący technologii Kentico. 

 30.10.2019 r., 19.11.2019 r. i 13.12.2019 r. Szkolenia Projektanci Innowacji - Projektanci 

Innowacji PFR to ogólnopolska akcja edukacyjna. Warsztaty uczą kreatywnego myślenia 

oraz tworzenia nowatorskich produktów i usług przy wykorzystaniu Design Thinking. 

Program bazuje na wewnętrznej metodzie stworzonej na potrzeby rozwoju innowacji w 

Google pod nazwą Creative Skills for Innovation Lab. 

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, Działa-

nie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,  

Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funk-

cjonalnego. 
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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.) cał-

kowita wartość projektu wynosi 25 399 228,88 zł (całkowite wydatki kwalifikowane pro-

jektu: 20 523 346,43 zł; wkład własny Beneficjenta: 3 078 501,99 zł). Dofinansowanie z 

Regionalnego Programu Operacyjnego to kwota 17 444 844,44 zł. 

Głównym celem 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 infrastruktu-

rę 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 wydarzeń edukacyjnych, dotyczących wszelkich dziedzin związanych z tech-

niką i innowacyjnością oraz kulturą techniczną. Oferta skierowana będzie do dzieci i mło-

dzieży zainteresowanych odkrywaniem świata, różnymi dziedzinami nauki i techniki po-

przez m.in. udostępnianie ekspozycji, laboratoriów i pracowni umożliwiających przepro-

wadzanie badań i obserwację zjawisk, ich analizę oraz opracowywanie syntetycznych 

wniosków i spostrzeżeń celem ich wdrażania w życie jako pomysłów, wzorów użytko-

wych i wynalazków, organizowanie pokazów i spotkań naukowych przybliżających nowo-

czesne technologie. Oferta Centrum będzie m.in. poszerzała i uzupełniała programy nau-

czania szkół poprzez tworzenie projektów edukacyjnych, wykorzystujących nowoczesne 

metody kształcenia i upowszechniania wiedzy. 

W 2019 roku przeprowadzone zostały następujące działania: 

 w miesiącu sierpniu nastąpił odbiór robót budowlanych oraz części wyposażenia 

w zakresie budynku A (w ramach przestrzeni Stadionu Miejskiego, przeznaczonej 

pod działalność LMMiO); 

 w miesiącu październiku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę:  

podstawowych mebli do LMMiO; dostawa została zrealizowana w dniu 

10.12.2019 r.; 

 mebli uzupełniających wyposażenie do LMMiO; dostawa została zrealizowana w 

dniu 24.01.2020 r.; 

 w miesiącu listopadzie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę 

wyposażenia sanitariatów i pomieszczeń socjalnych LMMiO; dostawę zrealizo-

wano w dniu 20.12.2019 r. 

Powstające na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku centrum popularyzacji nauki 

będzie zajmowało przestrzeń o powierzchni ponad 3,2 tys m2. Zostanie w nim wydzielo-
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na strefa dedykowana najmłodszym odbiorcom (3-10 lat) tzw. „Strefa Młodego Odkryw-

cy” oraz wystawa główna, skierowana do młodzieży i dorosłych. Do dyspozycji zwiedzają-

cych udostępnionych zostanie ponad sto stanowisk doświadczalnych oraz cztery labora-

toria tematyczne.   

Strefa Młodego Odkrywcy - zajmie powierzchnię ok. 590 m2 i będzie się składać z pięciu 

obszarów tematycznych: Poznanie i Wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budow-

nictwa oraz Energia wody. Dodatkowo w wydzielonej strefie Labbaru mali odkrywcy będą 

mogli samodzielnie przeprowadzić różnorodne doświadczenia i być świadkami pokazów 

naukowych.  

Wystawa główna – o powierzchni ok. 2670 m2 w założeniu jest dedykowana szerokiemu 

gronu odbiorców, bez względu na wiek. Ekspozycja zostanie podzielona na strefy tema-

tyczne: Moc wody, Dotknij, powąchaj i ugryź, czyli właściwości materiałów, Mechanika, 

Idź z prądem, Telekomunikacja, Strefa automatyki i robotyki, Transport, Ekscytujące 

technologie, Magia ludzkiego ciała, Strefa optyki oraz Strefa – zabawa nauką. Dodatkowo 

będzie istniała możliwość udziału w laboratoriach tematycznych, m.in.: Laboratorium ro-

botyki, Laboratorium energetyki oraz Laboratorium elektromobilności. Na terenie wy-

stawy głównej zostanie wydzielona część, w obrębie której możliwa będzie organizacja 

wystaw czasowych.  

Dalsze działania związane z przygotowaniem przestrzeni i uruchomieniem Epi-Centrum 

Nauki stanowią zakres prac przewidzianych do realizacji w 2020 roku. 

2. Realizacja projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”; 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.1. Platfor-

my startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych  

pomysłów. 

Beneficjent – Miasto Białystok. 

Podmiot realizujący projekt – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. 

Łączny budżet projektu: 22 263 945,00 zł. 

Dofinansowanie: 21 752 045,00 zł. 

Okres realizacji projektu: 26.03.2019 - 30.09.2023. 

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 

(Minimum Viable Product). Ekosystem wsparcia innowacji rozwijany jest przez BPN-T 

wspólnie z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy pełnią rolę ekspertów i mentorów, 

władzami samorządowymi, uczelniami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi insty-

tucjami z sektora Instytucji Otoczenia Biznesu. Projekt jest realizowany m.in. we współ-

pracy z lokalną uczelnią wyższą – Politechniką Białostocką. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2019 r. W okresie od marca do grudnia 2019 

r. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zrealizował pierwszy cykl inkubacji 40 inno-

wacyjnych przedsiębiorstw typu startup. W 3-etapowym procesie rekrutacyjnym wyło-
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niono najlepsze pomysły z branży IT/ICT, branży metalowo-maszynowej oraz branży ho-

ryzontalnej. 

Przedsiębiorstwa typu startup są inkubowane zgodnie z indywidualnie zaplanowaną 

ścieżką rozwoju, opracowaną przez dedykowanego menadżera inkubacji. W trakcie całe-

go procesu startupy korzystają z szeregu bezpłatnych usług, w tym usług specjalistycz-

nych, zmierzających do opracowania koncepcji/produktu (MVP – minimum viable pro-

duct) oraz ze wsparcia prawnego, księgowego czy marketingowego. Usługi specjalistycz-

ne obejmują także ochronę własności przemysłowej, wsparcie w rozwoju produktu, 

udział w specjalistycznych szkoleniach - od szkoleń z internacjonalizacji, poprzez projek-

towanie UX i szkolenia wzornicze, czy poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowa-

nia.  

W grudniu 2019 r. została zakończona druga 3-etapowa rekrutacja innowacyjnych pomy-

słów do II cyklu inkubacji, której rozpoczęcie zostało zaplanowane w styczniu 2020 r. Na-

bór do kolejnych cykli prowadzony będzie w trybie ciągłym do końca 2022 roku. W każ-

dym naborze prowadzone są zróżnicowane działania informacyjno-promocyjne, również 

o charakterze edukacyjnym.  

Zgodnie z założeniem, w roku docelowym realizacji projektu (2023), zostanie wyinkubo-

wanych ponad 200 przedsiębiorstw typu start-up, gotowych do rozpoczęcia działalności  

3. KAM2EastPoland: 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego rea-

lizuje projekt KAM2EastPoland. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie analizy 

przebiegających w przedsiębiorstwie procesów związanych z wprowadzaniem innowacji 

oraz ze sposobem zarządzania cyklem ich rozwoju. Analiza pozwala w efekcie zidentyfi-

kować obszary wymagające usprawnienia. Przeprowadzona analiza dostarcza również 

odpowiedzi na pytanie: jak przyspieszyć rozwój firmy? Ponadto umożliwia pozycjono-

wanie przedsiębiorstwa na tle liderów krajowych i europejskich z danej branży. Podlaska 

Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna organizacja w województwie podlaskim po-

siada licencję do przeprowadzania tego typu analizy. Analiza przeprowadzana jest max 5 

firmom rocznie. 

W oparciu o narzędzia metodologii przeprowadzania analizy – IMP³rove oraz Innovation 

Health Check, eksperci ocenią czy firma ma podejście strategicznie do zagadnień inno-

wacji, czy w przedsiębiorstwie wykształciła się innowacyjna kultura i organizacja oraz jak 

jest zarządzany cykl rozwoju innowacji w firmie. W oparciu o uzyskane wyniki propono-

wane są rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy. 

Zakres analizy: 

 I etap ocena porównawcza „benchmarking” odbywa się za pomocą specjalnie przygoto-

wanego narzędzia. Polega na zebraniu informacji poprzez wypełnienie kwestionariusza 

dotyczącego procesów zarządzania innowacjami w firmie. W oparciu o uzyskane odpo-

wiedzi generowany jest raport,  którego wyniki dają możliwość porównania się z konku-

rencyjnymi przedsiębiorstwami danej branży z Europy i ze świata. Raporty porównawcze 

wskazują na słabe i mocne strony poziomu zarządzania innowacjami w firmie. Raporty są 
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poufne, a dostęp do nich mają wyłącznie zainteresowane firmy. Obecnie w bazie znajdu-

je się około 6000 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 

faktycznego przedsiębiorstwa, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia roz-

wiązań usprawniających zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie i opracowuje 

plan działania w oparciu o te rozwiązania. 

 III etap informacja zwrotna – ekspert oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrot-

nej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. 

Analiza  przeprowadzana przez eksperta PFRR jest w całości bezpłatna.  Praca eksperta 

jest sfinansowana ze środków programu Horyzont 2020. 

Ilość usług zrealizowanych w 2019 roku: 6. 

Programy nowo utworzone 

2. W 2019 r. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny podpisał następujące listy oraz po-

rozumienia o współpracy (25): 

 08.01.2019 r. - Rafał Hryniewski - współpraca z Hryniewski.NET przy organizacji wyda-

rzenia Azure Workshops #2,  

 16.01.2019 r. - Photon Entertiament - współpraca z Photon Entertaiment - Fundator na-

grody w konkursie na nazwę centrum popularyzacji nauki, 

 04.03.2019 r. - Rafał Hryniewski - współpraca z Hryniewski.NET przy organizacji wyda-

rzenia Azure Workshops #3, 

 07.03.2019 r. - Business Marketing Consulting Group sp. z o.o. - współpraca przy organi-

zacji wydarzenia "IDEAL-na Marka - emocje kluczem do sukcesu",  

 24.04.2019 - Uniwersytet w Białymstoku - współpraca z UwB przy Podlaskim Festiwalu 

Nauki i Sztuki 2019, 

 09.05.2019 r. - BTC sp. z o. o. - współpraca z BTC sp. z p. p. przy organizacji wydarzenia 

"BTC Roadshow 2019",  

 03.06.2019 r. - Spice Gears Academy - współpraca z Spice Gears Academy przy zajęciach 

z robotyki dla dzieci, 

 28.05.2019 r. - Fundacja Technotalenty - współpraca z Fundacją Technotalenty przy or-

ganizacji wydarzenia w BPN-T, 

 16.05.2019 r. - Mindsailors - współpraca z Mindsailors przy organizacji wydarzenia 

„Wzór na konkurencję”, 

 10.05.2019 r. - Ministerstwo Rozwoju i Cyfryzacji - umowa w sprawie zdjęć z projektu 

BPN-T, 

 03.06.2019 r. - PAKAMERA - umowa partnerstwa przy organizacji warsztatów rakieto-

wych, 

 06.06.2019 r. - Jakub Sosnowski - współpraca przy organizacji wydarzenia pn. "Warsztaty 

z projektowania gier planszowych dla dzieci", 
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 09.08.2019 r. - Rafał Hryniewski - współpraca z Hryniewski.NET przy organizacji wyda-

rzenia Azure Workshops #4,  

 12.08.2019 r. - Marek Korch - współpraca przy organizacji wydarzenia Kentico User Gro-

up Poland,  

 29.09.2019 r. - Joanna Zaremba - określenie zasad współpracy przy współorganizacji 

warsztatów z programowania dla dzieci i młodzieży w ramach szkoły WOW School, które 

odbędą się na terenie BPN-T w okresie wrzesień 2019 - styczeń 2020, 

 07.10.2019 r. - Fundacja KIR - współpraca przy organizacji wydarzenia pn. eCommerce 

neXt, 

 14.10.2019 r. - Fundacja Technotalenty - współpraca przy organizacji wydarzenia pn. 

"Runda T", 

 14.10.2019 r. - Zespół Szkół Społecznych nr 2 - współpraca przy organizacji cyklu audy-

cji, 

 09.10.2019 r. - Fundacja Startup Poland  - organizacja wydarzenia Startup Poland 

Camp, 

 14.10.2019 r. - Fundacja Startup Poland - organizacja warsztatów "Projektanci Innowacji 

PFR,  

 12.11.2019 r. - B90 sp. z o. o. - 10 Edycja Rankingu 50 Najbardziej kreatywnych Ludzi w 

Biznesie, 

 12.11.2019 r. - Panda Dawid Pańkowski - darmowe zajęcia z robotyki LEGO dla doro-

słych, 

 18.11.2019 r. - Silver Fox s. c. - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, 

 19.11.2019 r. - HugeTECH - Projektanci Innowacji PFR, 

 19.11.2019 r. - Fundacja Partnerstwo na rzecz rozwoju - Mikołajkowe warsztaty z infor-

matyki i programowania. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.2. TWORZENIE WARUNKÓW DO WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA 

UCZELNI WYŻSZYCH W PROCESY INNOWACYJNE W GOSPODARCE 

Programy i działania zrealizowane  

1. Stworzenie w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” specjali-

stycznych przestrzeni laboratoryjnych wpłynęło na rozwój nowej jakości usług, w któ-

rych świadczenie zaangażowała się jedna z lokalnych uczelni wyższych - Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku (UwB), działający jako Operator Laboratorium Obrazowania 

Molekularnego BPN-T w ramach powołanej spółki celowej Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku - „Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB” 

Sp. z o.o. Aktywność badawcza i naukowa - prowadzona od 2015 roku i realizowana w 

oparciu o infrastrukturę BPN-T umożliwia rozwój potencjału uczelni, tym samym pozwa-

la na eksplorowanie innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie medycyny.  

Laboratorium Obrazowania Molekularnego (LOM) wyposażone jest w wyspecjalizowane 

urządzenie Biograph mMR, umożliwiające wykonanie jednoczasowo badania pozytono-
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wej tomografii emisyjnej (PET) i rezonansu magnetycznego (MR). LOM stwarza możli-

wość prowadzenia unikalnych badań w wielu dziedzinach medycyny, informatyki i fizyki 

m.in. poszukiwania wczesnych markerów w chorobie Alzheimera, rozpoznania i monito-

rowania guzów głowy i szyi, we wczesnej diagnostyce i ocenie terapii w zaburzeniach 

poznawczych i przy objawach wytwórczych w psychiatrii oraz w tworzeniu dynamicz-

nych modeli 3D organów. 

W 2019 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 2015-2019 z usług LOM skorzystało 10 przedsiębiorstw. 

Uczelnie wyższe aktywnie angażują się w realizowane przez Miasto Białystok działania w 

zakresie wsparcia dla wdrażania procesów innowacyjnych w gospodarce. Przykładem ta-

kiej aktywności była nawiązana w 2018 i kontynuowana w 2019 roku współpraca Poli-

techniki Białostockiej 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, Priorytet 

C2 – Rozwój innowacyjnej gospodarki, kierunek działań C.2.1 - Wsparcie innowacyjności. 

2. Przedstawiciele Politechniki Białostockiej - jako Partnera - brali udział w realizacji I oraz II 

cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub 

of Talents 2”. Ich udział polegał na ocenie wniosków skierowanych na Panele Eksperckie 

poprzedzające oba cykle inkubacyjne. Ponadto Politechnika Białostocka świadczyła usłu-

gi specjalistyczne na rzecz przedsiębiorstw typu startup, biorących udział w obu cyklach 

inkubacyjnych w ramach projektu. 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Przedstawiciele Politechniki Białostockiej - jako Partnera - będą brać udział w realizacji 

kolejnych cykli inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomy-

słów - Hub of Talents 2”. Ich udział polegać będzie na ocenie wniosków skierowanych na 

Panele Eksperckie poprzedzające cykle inkubacyjne. Ponadto Politechnika Białostocka 

świadczyć będzie usługi specjalistyczne na rzecz przedsiębiorstw typu startup, biorących 

udział w projekcie pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”. 

2. Przedstawiciele białostockich uczelni wyższych biorą udział w pracach Komisji oceniają-

cych stopień innowacyjności firm ubiegających się o zakup terenów inwestycyjnych Bia-

łostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

3. Projekt GoSmart BSR, którego Liderem jest Politechnika Białostocka, a jednym z partne-

rów w konsorcjum międzynarodowym jest PFRR, realizowany jest w ramach programu 

Baltic Sea Region Interreg Programme w latach 2017-2020. 

Wspólnie z partnerami przeprowadzono analizę i prace badawcze dotyczące istniejących 

strategii inteligentnych specjalizacji w regionach, analizę systemu wsparcia procesu in-
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ternacjonalizacji oraz szereg działań skierowanych do przedsiębiorstw. Opracowana zo-

stała metodologia transnarodowych inteligentnych specjalizacji w regionach partner-

skich, 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, mogą również skorzystać ze współpracy z 

brokerami innowacji. Z pomocą brokerów innowacyjne firmy z sektora MŚP z Polski, 

Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii i Finlandii stworzą grupy pracujące nad wspólnymi 

problemami.  

Dodatkowo, wsparcie ze strony brokerów innowacji skutkuje nawiązywaniem nowych 

kontaktów między podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi w krajach partnerskich, 

dzięki czemu dochodzi do międzynarodowej współpracy biznesowej. Współpraca taka 

nad zagadnieniami B+R, wspólnych projektów do programów takich jak Horyzont 2020, 

działania eksportowe dla grupy produktów zwiększy konkurencyjność na rynkach lokal-

nych i międzynarodowych. System wsparcia zostanie przetestowany w 2 cyklach pilota-

żowych działań, obecnie trwa 2 cykl pilotażowy. Planowane jest rozszerzenie systemu 

wsparcia o siec Enterprise Europe Network. 

Prowadzenie skoordynowanych działań międzynarodowych, opartych na wzmacnianiu 

wiedzy, kompetencji i współpracy pomiędzy partnerami projektu GoSmart BSR, w rezul-

tacie 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, 

 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 roz-

wojowymi przedsiębiorstw, inteligentnymi specjalizacjami w układzie transregional-

nym oraz nad narzędziami wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw, które na-

stępnie będą przedmiotem pilotażowych działań wdrożeniowych, 

 poprawę zrozumienia i skuteczności władz publicznych we wspieraniu innowacji i in-

ternacjonalizacji przez przedsiębiorstwa i podmioty badawczo-rozwojowe, 

 opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji w układzie transregionalnym i tran-

snarodowym realizowanych w partnerskich regionach. 

Joint Secretariat programu Baltic Sea Region wstępnie zaakceptował koncepcję rozsze-

rzenia działań konsorcjum o nowe partnerstwo i przedłużenie do 2021r. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.3. USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POPRZEZ INFORMA-

TYZACJĘ 

Programy i działania zrealizowane  

1. Realizacja projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa pod-

laskiego część II – Administracja Samorządowa”. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.4. SYSTEM FINANSOWANIA INNOWACJI 

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Projekt grantowy „Granty na badania i rozwój” realizowany jest na podstawie umowy 

z dnia 1.04.2019 r. zawartej z Województwem Podlaskim, w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest 

pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I 

przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego. Wartość pro-

jektu wynosi 11 mln zł. Okres realizacji - 24 miesiące. W ramach projektu podlaskim fir-

mom powierzane są granty na biznesowe projekty rozwojowe, obejmujące prowadzenie 

prac badawczych oraz wdrożenia innowacji. Nabór wniosków o granty ruszył na począt-

ku czerwca 2019 r. Do końca września 2019 r. przyjęto 164 wnioski od podlaskich przed-

siębiorców, po czym nabór zamknięto, z powodu wyczerpania dostępnego budżetu fun-

duszu grantów. Białostockie firmy złożyły 89 wniosków. W 2019 r., w wyniku oceny zło-

żonych wniosków, powierzono (zakontraktowano) 92 granty na realizację przedsięwzięć 

B+R o wartości ok. 9 mln zł, z czego 55 grantów powierzono przedsiębiorstwom zlokali-

zowanym w Białymstoku.  Wypłacono 8 grantów na dofinansowanie zakończonych pro-

jektów, z czego 6 dotyczyło przedsięwzięć zlokalizowanych w Białymstoku. W 2020 roku 

projekt jest kontynuowany. 

2. Fundusze pożyczkowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarczy wojewódz-

twa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych w Ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Instru-

ment Finansowy – Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe. Udzielono 2 pożyczek na kwotę 

2 000 000 zł. 

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; 
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 udzielanie informacji, o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście, na za-

pytania 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” w ramach którego uzbrojono 23 ha terenów inwestycyjnych (sta-

nowiących tereny rozszerzonej w 2015 r. Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej), w 2019 roku Miasto Białystok kontynowało działania związane ze zby-

waniem/dzierżawą terenów inwestycyjnych BPN-T.  

Tereny inwestycyjne BPN-T zajmują łącznie 26 ha, z czego: 3 ha powierzchni zostały za-

gospodarowane na potrzeby Parku (pod budowę dwóch budynków: Inkubatora Techno-

logicznego i Administracji oraz Centrum Technologicznego – 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 skie-

rowana jest do inwestorów prowadzących działalność innowacyjną.  

3. W 2019 roku nie zostały zbyte tereny inwestycyjne BPN-T. W ramach ogłoszonych po-

stępowań przetargowych, z uwagi na brak złożonych ofert nie nastąpiło rozstrzygnięcie 8 

ogłoszonych przetargów na zbycie 4 terenów inwestycyjnych BPN-T. Działania dot. zby-

wania terenów są kontynuowane w 2020 r. 

4. Dotychczas zostało sprzedanych łącznie 11,7268 ha terenów inwestycyjnych BPN-T. Te-

reny zostały nabyte przez 9 firm (w tym 7 lokalnych), prowadzących działalność innowa-

cyjną. Inwestorzy specjalizują się w branżach: e-commerce i innowacyjnej dystrybucji 

produktów bieliźniarskich, sektorze ICT oraz branży spożywczej (produkcja piwa i sprze-

daż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych). Tereny inwestycyjne BPN-T na-

były także podmioty specjalizujące się w branży: naukowej (uczelnia wyższa) oraz moto-

ryzacyjnej/przemysłowej/zaopatrzenia technicznego, gastronomicznej, logistycznej. 

5. W 2019 roku zostały przeprowadzone następujące przetargi, jednak nie doszło do zbycia 

terenów: 

 dz. nr 788/18 obr. 21– 2 przetargi; 

 dz. nr 788/23 obr. 21 – 3 przetargi; 

 dz. nr 788/24 obr. 21– 3 przetargi; 

 dz. nr 1/37 obr. 22 – 2 przetargi; 

 dz. nr 785/5 obr. 21– 2 przetargi. 

6. Uzbrojono tereny inwestycyjne w Białymstoku (budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i 

odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia, budowa ulicy KD-D łączącej przedłużenie ul. J. Kuro-

nia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej). 

7. W 2019 roku Miasto kontynuowało działania polegające na kompleksowym przygotowa-

niu i uzbrojeniu kolejnych terenów miejskich, m.in. w ramach projektu pn. „Uzbrojenie 

terenów inwestycyjnych w Białymstoku”, dofinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W 2019 roku zakończone 

zostały prace związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych położonych w okolicach 
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lotniska Krywlany w Białymstoku. Zgodnie z projektem, na rzecz przedsiębiorców zosta-

nie udostępnionych i uzbrojonych ok. 44 ha terenów, w tym stanowiących kompleks in-

westycyjny „Krywlany”. Tereny objęte są Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej i znajdują się w obszarze oddziaływania zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie firm oraz 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 nn), 

 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 do-

stępu do terenów gospodarczych. 

Wartość projektu ogółem: 40 805 833,77 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 29 117 822,73 zł 

Dofinansowanie: 24 151 413,19 zł 

Termin realizacji projektu: grudzień 2016 - grudzień 2019  

W 2019 roku, w ramach czterech ogłoszonych przetargów na sprzedaż terenów sse, do-

tyczących kompleksu inwestycyjnego „Krywlany” nie zostały zbyte tereny inwestycyjne. 

W 2020 roku Miasto kontynuuje działania dot. zbywania terenów inwestycyjnych BPN-T. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. W realizację przedmiotowego celu wpisuje się przedsięwzięcie zaplanowane w Strategii ZIT 

BOF w Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działanie 1.2. Stworzenie sieci terenów inwesty-

cyjnych: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku (projekt pozakonkursowy ziden-

tyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF; finansowany w ramach ZIT z RPOWP; 

umowa o dofinansowanie na kwotę 35 420 527,86 zł podpisana 28 września 2017 r.; benefi-

cjent: 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 tere-
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nów w Białymstoku. Projekty związane z tworzeniem sieci terenów inwestycyjnych realizo-

wane są również w gminach: 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 EKONO-

MICZNEJ 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 Bia-

łystok SSSE wynosi 94,2779 ha. Na koniec 2019 roku dostępnych było 50,4254 ha. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.3.4. POZYSKIWANIE INWESTORÓW NA PODSTAWIE SZEROKIEJ, 

WSPÓLNEJ OFERTY KSZTAŁTOWANIA NA BAZIE AGLOMERACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORAZ ZA-

PEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INWESTORÓW W RAMACH BIURA OBSŁUGI INWE-

STORA 

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 2019 r. łącznie nawiązano kontakt z 59 firmami oraz 

podmiotami zainteresowanymi współpracą z Miastem Białystok w tym: 46 z Europy, 11 z 

Ameryki Północnej, 1 z Azji i 1 z Nowej Zelandii. 

2. Promocja możliwości i korzyści inwestycyjnych Miasta wśród potencjalnych inwestorów 

poprzez: 

 udział w wydarzeniach gospodarczych: 

 Wschodni Kongres Gospodarczy (25-26.09.2019 r.). Udział przedstawicieli BOI w 

6. edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Oferta inwesty-

cyjna Miasta została przedstawiona uczestnikom wydarzenia. 

 Smart City Summit - Miasta Szczęśliwe, Białystok 03-04.10.2019 r. Udział przed-

stawicieli BOI w II edycji Smart City Summit – Miasta Szczęśliwe. Miasto Białystok 

na stoisku prezentowało materiały informacyjno-promocyjne, dostępne w kilku 

wersjach językowych. Podczas konferencji wyświetlano film promocyjny z otwar-

cia Trasy Niepodległości. Przeprowadzono rozmowy m.in. z: firmami Lohr i BIT 

S.A.,  Głównym Urzędem Statystycznym, Polskim Komitetem Normalizacyjnym. 
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3. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023. Prezy-

dent Miasta Białegostoku w dniu 24 czerwca 2019 r. na podstawie Zarządzenia Pre-

zydenta Miasta Białegostoku Nr 411/19 powołał Radę Gospodarczą przy Prezydencie 

Miasta Białegostoku na lata 2019-2023. Rada składa się z 62 przedstawicieli lokalnych 

przedsiębiorstw mających znaczący udział w funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki 

Białegostoku oraz przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych. Rada Gospodar-

cza jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta w zakresie spraw doty-

czących sfery gospodarczej Miasta. Zadaniem Rady jest wspieranie działań Prezyden-

ta poprzez wiedzę i doświadczenie. Rada może przedstawiać stanowiska, opinie, 

uwagi i wnioski we wszystkich kwestiach dotyczących problematyki gospodarczej. W 

2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady. 

4. Promocja i reklama – współpraca z mediami i innymi podmiotami: 

 Opracowanie informacji na potrzeby artykułów promujących Miasto: Property Magazi-

ne, RynekPierwotny.pl, Rzeczpospolita; 

 Wydarzenie gospodarcze organizowane w Białymstoku: Podlaska Złota Setka Przedsię-

biorstw (29.11.2019 r.), które ma na celu wyłonienie firm z województwa podlaskiego z 

najlepszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Organizatorem rankingu jest Kurier Poranny. 

5. Opracowanie „Informatora Statystycznego 2019 Białystok”. Publikacja została opraco-

wana merytorycznie i graficzne przez pracowników Biura Obsługi Inwestorów. Celem 

biuletynu jest wskazanie Białegostoku jako miejsca do inwestowania oraz przedstawie-

nie w sposób przekrojowy jego potencjału gospodarczego. Publikacja jest wykorzysty-

wana na spotkaniach z inwestorami, targach oraz innych wydarzeniach. 

6. Współpraca z innymi instytucjami: 

 Centrum Obsługi Inwestorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w 

zakresie: przygotowania indywidualnych ofert i obsługi inwestorów oraz aktualizacji ba-

zy ofert terenów inwestycyjnych; 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku; 

 Urząd Statystyczny w Białymstoku; 

 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku; 

 uczelnie wyższe; 

 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

7. Współpraca z komercyjnymi firmami consultingowymi: Cushman & Wakefield Polska Sp.  

z o.o., CBRE sp. z o.o., Walter Herz Sp. z o.o. Sp. k., Cresa, Colliers International. 

8. Biuro Obsługi Inwestorów zajmuje się przygotowywaniem treści do publikacji na stronie 

www.bialystok.pl. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. BOI opracowało nowe publikacje: 

 Powierzchnie biurowe w Białymstoku – publikacja zawiera ofertę zrealizowanych, re-

alizowanych i planowanych do realizacji powierzchni biurowych w Białymstoku; 

http://www.bialystok.pl/
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 Sektor BPO/SSC/IT w Białymstoku – opracowanie zawiera ogólne informacje o sekto-

rze nowoczesnych usług biznesowych w Białymstoku wraz z charakterystyką działal-

ności wybranych firm z branży BPO/SSC/IT funkcjonujących w Białymstoku. 

2. Aktualizacja treści interaktywnej mapy terenów inwestycyjnych – portal powstał w 2018 

r., przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność go-

spodarczą w Białymstoku. Za pośrednictwem strony internetowej inwestor może znaleźć 

informacje dotyczące m.in.: dostępnych terenów inwestycyjnych i aktualnie prowadzo-

nych przez Miasto Białystok przetargów, jak również szczegółowe informacje o obowią-

zujących 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. Spotkanie w Grodnie (Białoruś) celem omówienia dalszych perspektyw realizacji projek-

tów w ramach współpracy transgranicznej i posadzenia alei drzew „Przyjaźni miast 

Grodno i Białystok”. 

2. Uczestnictwo w targach turystycznych ODTYCH w Mińsku (Białoruś). 

3. Uczestnictwo w uroczystościach z okazji dni miast (Psków, Grodno, Tbilisi). 

4. Uczestnictwo w spotkaniu Miast Partnerskich Polski i Białorusi w Mołodecznie (Białoruś). 

5. Wizyty studyjne w Grodnie (związane m. in. ze współpracą w obszarze edukacji, sportu) 

oraz rewizyta przedstawicieli samorządu grodzieńskiego w Białymstoku. 

6. Uczestnictwo przedstawicieli miast partnerskich ze Wschodu (m.in. z Grodna, Pskowa, 

Łucka, Kaliningradu, Jełgawy) w Dniach Miasta Białegostoku oraz w wizycie studyjnej w 

Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.  

Programy rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Projekt „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” realizowany z programu Polska 

Pomoc Rozwojowa 2018 przez okres 3 lat.  

W ramach projektu (zapoczątkowanego w 2018) roku, w 2019 roku przeprowadzono 

działania ukierunkowane na zachęcenie istniejących inicjatyw klastrowych do działania 

oraz do formowania nowych na terenie Białorusi. Pierwszy moduł projektu, zrealizowa-

ny w 2018 roku, dał solidne podstawy do realizacji działań, dzięki czemu osiągnięcie re-

zultatów było łatwiejsze. Eksperci z Polski i Białorusi zacieśnili współpracę między sobą 

jak i między uczestnikami (beneficjentami) projektu. Dodatkowo, Ministerstwo Gospo-

darki Białorusi podjęło prace legislacyjne nad utworzeniem i skodyfikowaniem systemu 

wsparcia klastrów, co obrazuje znaczenie klastra jako elementu gospodarki. Realizacja 

projektu przyczyniła się w znaczącym stopniu do poprawy postrzegania polskich pod-

miotów jako ekspertów gospodarczych, mogących podzielić się wiedzą i doświadcze-
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niem podobnym do podmiotów europejskich w zakresie działań wspierających przedsię-

biorczość oraz formowanie klastrów. 

W drugim module projektu pt. „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” opraco-

wano publikację poświęconą „Potencjałowi rozwoju klastrów w regionach Białorusi” 

udostępnioną w wersji papierowej i cyfrowej, uruchomiono specjalistyczny portal tema-

tyczny poświęcony idei klasteringu podmiotów gospodarczych, zrealizowano 1 przyjaz-

dową wizytę studyjną w Polsce i 6 regionalnych seminariów w Białorusi, a także podsu-

mowano efekty działań podczas konferencji podsumowującej pt. „Rozwój klastrów w 

regionach Białorusi: potencjał, wyzwania i perspektywy”. W działaniach tych uczestni-

czyło ponad 530 osób, które pozyskały nową wiedzę w zakresie tworzenia i zarządzania 

klastrami. 

Moduł pierwszy i drugi miały za zadanie przygotować beneficjentów projektu do podję-

cia starań celem pozyskania w trzecim module grantu na założenie i rozwinięcie klastra 

na Białorusi. 

Szczegółowe rezultaty: 

 Konferencja „Rozwój klastrów w regionach Białorusi: potencjał, wyzwania i perspek-

tywy” (120 uczestników) – zorganizowano 1 konferencję, w której udział wzięło 129 

uczestników 

 Portal internetowy dotyczący tematyki systemu klastrowego na Białorusi (1 sztuka) – 

stworzono 1 portal dostępny pod adresem clusterland.by 

 Seminaria dla menadżerów klastrów prowadzonych przez białoruskich ekspertów 

(240 osób) – zorganizowano 6 seminariów regionalnych, w których udział wzięło 284 

osoby 

 Wizyta studyjna menadżerów klastrów w Polsce (17 osób) – zorganizowano 1 wizytę 

dla 17 menadżerów 

 Publikacja opisująca potencjał rozwoju klastrów na Białorusi ( 1 sztuka) – opracowano 

i wydrukowano 1 publikację w nakładzie 600 egzemplarzy. 

2. Wizyta studyjna w ramach programu MOST: 

W dniach 20-24 maja 2019 r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zorganizowała 

kolejną już wizytę studyjną dla delegacji z Białorusi, tym razem poświęconą zacieśnianiu 

więzi pomiędzy tymi dwoma krajami. Temat wizyty brzmiał „Polsko-białoruski most kul-

turowy, czyli uniwersalny język sztuki”. 

Uczestnikami wizyty były dwa białoruskie zespoły ludowe: Narodowy Teatr Muzyczny 

„Nadezhda” oraz zespół „Volnitsa”. 

Wizytę studyjną zorganizowano w ramach projektu MOST finansowanego ze środków 

Unii Europejskiej, którego celem jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy Białorusią i kra-

jami Unii Europejskiej oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie, m.in. przedsiębiorczo-

ści. 

Pierwszego dnia wizyty zostało zorganizowane spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego 

Ośrodka Animacji Kultury, Cezarym Mielko, który opowiedział o działalności instytucji, 

organizowanych festiwalach oraz możliwościach nawiązania współpracy. 
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Drugiego dnia odbyło się spotkanie w Hajnowskim Domu Kultury, gdzie zespoły z Biało-

rusi miały okazje spotkać się z zespołami muzycznymi – uczestnikami Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki Białoruskiej. W Białowieży uczestnicy spotkali się z zespołem folklory-

stycznym „Ruczajok”. 

W Suwałkach dzięki uprzejmości Suwalskiego Ośrodka Kultury uczestnicy spotkali się z 

artystami z zespołu „Suwalszczyzna”, z kolei w Białymstoku uczestnicy mieli okazję 

uczestniczyć w próbie chóru i zespołu „Kurpie Zielone”. 

Ostatniego dnia białoruscy artyści mieli okazję spotkać się z zespołem folklorystycznym 

„Narewczanki” z Narewki oraz Zespołem Folklorystycznym „Cegiełki” z Lewkowa Stare-

go. W Dubiczach Cerkiewnych zespoły wymieniły doświadczenia z lokalnymi zespołami 

ludowymi. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.4.3. WSPARCIE WCHODZENIA PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKI WSCHOD-

NIE 

Programy i działania zrealizowane 

1. Opracowanie w języku rosyjskim „Informatora Statystycznego 2019 Białystok” wraz  

z krótką informacją o ofercie inwestycyjnej Miasta Białegostoku. 
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4.4. Kultura, sport i turystyka 

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

rekreacyjnej115 

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 2019 rok udzielono z bu-

dżetu Miasta łącznie 126 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury, w tym 

podmioty te zorganizowały przy wsparciu finansowym Miasta wiele imprez dostępnych 

nieodpłatnie mieszkańcom, zachęcających do uczestnictwa w kulturze, m.in.: WIEDEŃSKI 

KONCERT NOWOROCZNY. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branic-

kiej, XX Dni Kultury Kresowej Białystok' 2019, XXIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej, 

Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR – Kolor i Dźwięk”, cykl „Koncerty przed Hejnałem”, 

Podlaski Festiwal Wielkanocny, Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej, POM-PA 

2019, XVIII Muzyczne Spotkania z naturą - Franciszkiada - granie na byle czym, cykle kon-

certów: Muzyka w Starym Kościele oraz Muzyka Mistrzów Baroku, IV Międzynarodowy 

Konkurs Chóralny „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku,  Letnia Serenada – Podlaska Or-

kiestra Salonowa w ogródku kawiarni Fama. Ponadto, w ramach dofinansowania zreali-

zowano całoroczną osiedlową ofertę kulturalną, 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 miejskie instytucje 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 przygotowały bogatą i zróżnicowaną ofertę kulturalną dla mieszkańców 

miasta – zarówno w swoich siedzibach, jak też w przestrzeni publicznej, łącznie ponad 2 

000 działań kulturalnych. W zależności od profilu danej instytucji, były one organizato-

rami: koncertów, spektakli, wystaw, spotkań autorskich, prelekcji i debat, a także warsz-

tatów edukacyjnych, skierowanych do wszystkich grup odbiorców, bez względu na wiek, 

płeć, narodowość czy wyznanie. 

3. Realizując zadania promocji Miasta, wybierano projekty, które miały na celu m.in. zwięk-

szenie uczestnictwa mieszkańców w projektach kulturalnych, integracyjnych i edukacyj-

nych. Wśród przykładów należy wymienić takie wydarzenia jak: Podlaski Maraton Blue-

                                                      
115 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.). Wykaz działań zrealizowanych 
przez placówki oświatowe i pozostałe za 2019 rok zawiera pełny opis programów i działań zrealizowanych, rozpoczętych, wymagających 
kontynuacji oraz nowo utworzonych i stanowi integralną część niniejszego raportu. 
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sowy, Dni Kultury Japońskiej, Dni Książki Akademickiej i Naukowej, Fiesta Balonowa, or-

ganizacja marszu Wilcze Tropy, Świąteczne Zbiórki Żywności, Gala Miss Podlasia i Miste-

ra Polski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . 

4. Aktywizacja dzieci w sferze w kultury, realizowana przez jednostki oświatowe w 2019 r. 

obejmowała: 

 uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych miasta (np. spektakle w Teatrze Drama-

tycznym, Operze i Filharmonii Podlaskiej, Białostockim Teatrze Lalek; zajęcia interak-

tywne w Muzeum Wojska w Białymstoku; zajęcia edukacyjne w Muzeum Farmacji, 

Muzeum Wojska Podlaskiego, Muzeum Historycznym, Muzeum Sybiru, Muzeum 

Rzeźby im. A. Karnego, Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego, Młodzieżowym Domu 

Kultury; wycieczki edukacyjne do Galerii ,,Arsenał”, Uniwersyteckiego Centrum Przy-

rodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy, Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, 

Galerii Sleńdzińskich); 

 organizację imprez, zajęć, konkursów, kół zainteresowań, turniejów i innych wyda-

rzeń w sferze kultury (organizowanie przeglądów twórczości dzieci, koncertów, wy-

stępów tanecznych, cyklicznych przedstawień teatralnych; prowadzenie kół zaintere-

sowań rozwijających talenty muzyczne, plastyczne, taneczne, szachowe, aktorskie; 

organizowanie festynów rodzinnych; udział uczniów w konkursach miejskich, woje-

wódzkich, ogólnopolskich – plastycznych, humanistycznych, matematycznych, infor-

matycznych, 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 

pracownikami podmiotów kultury – muzeów, instytutów pamięci itp.; przygotowy-

wanie 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-

Aktorskie, 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 6).  

2. Kontynuacja działań pozostałych Placówek z zakresu organizacji imprez, zajęć, konkur-

sów, kół zainteresowań i innych wydarzeń w sferze kultury (Samorządowe Ognisko Bale-

towe). 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowo utworzone inicjatywy jednostek oświatowych, na rzecz aktywizacji dzieci w sferze  

w kultury, obejmowały w 2019 r. organizację nowych imprez o zasięgu miejskim (Mię-

dzyszkolny Turniej Tańca, Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej). 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.2. WSPIERANIE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I PROMOCJA DOKONAŃ 

LOKALNYCH TWÓRCÓW 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok udzielono z bu-

dżetu Miasta łącznie 126 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury, w tym 

podmioty te przy wsparciu finansowym Miasta zrealizowały spektakle, festiwale, wy-

dawnictwa, konkursy, wystawy prezentujące i promujące nieinstytucjonalne środowiska 

teatralne, taneczne, muzyczne oraz indywidualnych twórców, m.in. Festiwal "Kalejdo-

skop 2019" - XVI edycja - prezentujący twórców z dziedziny tańca współczesnego, cykle 

koncertów: Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele, Międzynarodowy Fe-

stiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, prezentujące białostockich muzyków klasycz-

nych i solistów; zrealizowano projekty wspierające lokalne środowisko teatralne: Pięcio-

lecie Teatru PAPAHEMA - cykl wydarzeń artystyczno-edukacyjnych oraz Program rezy-

dencji teatralnych UCK. Teatr Papahema; przygotowano spektakle teatralne i taneczne 

białostockich twórców: Kukułka, spektakl baletowy pt. „Brakujące ogniwo”; zorganizo-

wano wystawy promocyjne twórczości białostockich artystów plastyków „Galeria MAR-

CHAND 2019”; wydano książki lokalnych twórców: „Kładka przez rów. Obrona moderni-

zmu" Jerzego Plutowicza, Andrzeja Fiedoruka – Białostockie powidoki. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury: 

 Białostocki Ośrodek Kultury był organizatorem „Katedralnych Koncertów Organo-

wych”, podczas których z koncertował m.in. białostocki organista Józef Kotowicz; wy-

stawy rysunków białostockiego artysty Władysława Pietruka „Spacer po Białymsto-

ku”. Ponadto w ramach cyklu ((Echa)) przez cały rok na scenie klubu Fama prezento-

wały się zespoły z lokalnej sceny muzycznej, m.in.: Kreha, Yukaa; 

 Białostocki Teatr Lalek był miejscem premier i pokazów twórców działających na te-

renie Białegostoku, realizujących swoje przedsięwzięcia m.in. w ramach stypendium 

Prezydenta Miasta Białegostoku. W 2019 r. zaprezentowano: spektakl „Lament” sty-

pendystki Magdaleny Dąbrowskiej, spektakl „Oddaleńcy. Work in progres” stypen-

dystki Natalii Sakowicz, „Wiśniowy Sad” stypendystki Magdaleny Czajkowskiej; 

 Dom Kultury Śródmieście - w instytucji działają 4 zespoły muzyki („Cantio Polonica”, 

„Zespół Kameralny Barocco” i „Capella Antiqua Bialostociensis”, „Ars Decorum”), któ-

re co roku uczestniczą w ogólnopolskich festiwalach; 

 Galeria Arsenał na stałe współpracuje z lokalnymi artystami. Galeria promuje ich 

twórczość w kraju i w miarę możliwości, także za granicą - w tym poprzez pokaz swo-

jej kolekcji, na którą składają się także prace lokalnych twórców. W instytucji warszta-

ty przeprowadziła m.in.: Ewa Chacianowska, odbył się również pokaz performansu 

stypendysty Prezydenta Miasta Białegostoku Michała Łukaszuka pn.  „Perła i Jego Sta-

rzy”; 
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 Galeria im. Sleńdzińskich – odbyło się 9 wystaw czasowych, w tym 4 prezentujące 

prace i projekty lokalnych artystów (Wiesława Jurkowskiego, Rafała Zajko, Aleksandra 

Grzybka, Apolonii Orzechowicz) oraz wystawa Beaty Wasilewicz, zrealizowana w ra-

mach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku. Prezentowano też prace 9 foto-

grafików, w tym lokalnych twórców:  Rafała Siderskiego, Jerzego Chaberka, Mai Ziń-

czuk, Marzanny Morozewicz, Katarzyny Zabłockiej; zorganizowano wystawę rowerów 

Adama Zdanowicza. 

3. Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku: 

 Prezydent Miasta Białegostoku przyznał twórcom profesjonalnym 15 stypendiów, na 

łączną kwotę 173.000 zł, w dziedzinach: sztuki wizualne, literatura, upowszechnianie 

kultury, opieka nad zabytkami, muzyka, teatr. Stypendyści: Anna Beata Wasilewicz, 

Mirosława Łuksza, Dorota Sokołowska, Andrzej Kłopotowski, Adam Zdanowicz, Mag-

dalena Czajkowska, Wiesław Wróbel, Monika Pawluczuk, Marek Kochanowski, To-

masz Wiśniewski, Katarzyna Zabłocka, Wiktor Dominik Szczygieł, Ewa Tatar, Barbara 

Sojko, Bartosz Niedźwiecki. 

 Także młodym twórcom przyznanych zostało 15 stypendiów, na łączną kwotę 

177.000 zł, w dziedzinach: teatr, sztuka filmowa, upowszechnianie kultury, muzyka, 

sztuki wizualne. Stypendystami zostali m.in.: Michał Krot, Patryk Waldemar Ołdzie-

jewski, Agata Urszula Soboczyńska, Magdalena Dąbrowska, Michał Czarnecki, Konrad 

Kazimierz Szamryk, Agnieszka Waszczeniuk, Martyna Jarmoszuk, Karolina Martin, Na-

talia Kozłowska, Magdalena Pietruk, Natalia Sakowicz, Piotr Maksim, Paulina Gajda-

Deszczka, Michał Łukaszuk. 

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 2018 przyznana została w 2019 roku 4 laureatom: Adamowi Woronowiczowi, Fun-

dacji Teatr Papahema, Andrzejowi Kalinowskiemu oraz Wiesławowi Wróblowi. 

 Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 

najlepszą książkę 2018 roku przyznana została w 2019 roku 2 osobom – Krzysztofowi 

Lechowi Czyżewskiemu za „Żegaryszki” oraz Piotrowi Janickiemu za tom poetycki bez 

tytułu. 

 Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kul-

tury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkol-

nym 2018/2019. W kategorii nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych przyznano 

7 nagród (laureaci: Halina Woźniak, Anna Waśkowska, Elżbieta Wolska-Białek, Kata-

rzyna Kruglicz, Barbara Katarzyna Szutkiewicz, Mariusz Maciej Sokołowski, Patrycja 

Katarzyna Borys). W kategorii szkół ponadpodstawowych i artystycznych przyznano 3 

nagrody (laureaci: Marta Brzozowska, Wiesława Rzepniewska, Agata Katarzyna Mar-

kiewicz). 

5. Promocja Białegostoku odbywa się również poprzez wsparcie potencjału lokalnych 

twórców, którzy przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku Miasta i skoja-
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rzeń z nim związanych.  Zostały wsparte projekty takie jak: przygotowanie i emisja te-

ledysku zespołu Yukka pt. „Przypomnisz”; realizacja teledysku do utworu pt. „Druga 

pocztówka” z płyty Michała Ciry Ciruka „Pocztówki z Miasta B. cz. 2”; powstanie filmu 

dokumentalnego o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” 

w Białymstoku pt. Festiwal Śpiewającej Duszy; powstanie videoklipu do utworu pt. 

„Bring me to the light” zespołu Vschood; powstanie teledysku do utworu „Wizytówka 

Miasta” Michała Ciruka; powstanie audiobooka z prozą poetycką pt. Czwarta rano; 

powstanie teledysku do utworu pt. Ach kobietą w wykonaniu zespołu „Podlaskie Ba-

beczki”, realizacja spektaklu „Pobudka” Natalii Sakowicz prezentowanego w Omsku 

na VI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek; powstanie projektu muzycznego 

pn. „Ode to a Nightingale”; przygotowanie płyty z kolędami i pastorałkami zespołu 

Winnica; powstanie pełnometrażowego filmu fabularnego pt. „Czarna Dama”, reali-

zacja projektu muzyczno- filmowego w reż. Marcina Rutkowskiego pn. „Crusher Ro-

bin Hood”.  

 

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 War-

szawie oraz Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Uniwersytetu Muzycznego w War-

szawie i Policealne Studium Wokalno-Aktorskie. Absolwenci, wykładowcy, studenci ww. 

szkół współtworzą ofertę kulturalną oraz uczestniczą w imprezach organizowanych przez 

organizacje pozarządowe. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami poza-

rządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 

2019 rok zorganizowano m.in. cykl koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, koncerty Muzy-

ka w Starym Kościele, warsztaty muzyczne „Wychowanie przez sztukę” prowadzone 

przez nauczycieli akademickich; Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli 

Branickiej, IV Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Cantu Gaudeamus”, akademicy lalka-

rze przeprowadzili warsztaty i pokazy spektakli w ramach projektu „Letnia Akademia”; 

wykładowcy uniwersyteccy Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowali konferencję nau-

kową „Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody Literackiej jego imienia”. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury realizowano program stypen-

diów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku I przyznano 30 stypendiów na łączną 

kwotę 350.000 zł. Wśród stypendystów znaczną część stanowią studenci i absolwenci 

kierunków artystycznych, m.in.: Akademii Teatralnej w Warszawie, Filii w Białymstoku 

(Agata Urszula Soboczyńska, Patryk Waldemar Ołdziejewski, Magdalena Dąbrowska, Ka-

rolina Martin, Magdalena Czajkowska, Natalia Sakowicz), Wydziału Historyczno-

Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (Wiesław Wróbel, Michał Krot). Wśród 

przyznanych stypendiów przeważały stypendia z dziedzin: teatr, sztuki wizualne i muzyka. 
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3. Miasto Białystok w ramach swojej działalności promocyjnej nawiązuje współpracę  

z lokalnymi uczelniami takimi jak: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymsto-

ku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Cho-

pina czy Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia 

w Białymstoku, realizując projekty naukowo - kulturalne, wspierając konferencje na-

ukowo-społeczne, konkursy, festiwale, które obok charakteru dydaktycznego mają 

kulturalny kontekst np.: Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, Festiwal Kultury Studenckiej, 

Światowy Festiwal Szkół Teatralnych WTEA w Pekinie, 23. Ogólnopolski Konkurs Kra-

somówczy im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, koncerty organowe organizowane 

przez Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, East Design Days. 

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 2019 rok) zapewnia realizację projektów środowisk twórczych: teatralnego, 

muzycznego, tanecznego, plastycznego. W 2019 r. nie nastąpiło powołanie klastra ani in-

nego podmiotu sieciowego, jednak  wybrane środowiska zintegrowały się wokół wspól-

nie organizowanych projektów kulturalnych. W 2019 r. środowisko plastyków, w ramach 

prowadzonej galerii, realizowało działania sprzyjające konsolidacji tego środowiska w 

ramach projektu Wystawy promocyjne twórczości białostockich artystów plastyków „Ga-

leria MARCHAND 2019”’. 

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. Budowa Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1: 

 Zakres inwestycji obejmował: adaptację historycznego magazynu wraz z jego rozbudową 

na potrzeby muzeum i jego najbliższego otoczenia wraz z torami kolejowymi w komplek-

sie obiektów wojskowych z lat 30. XX wieku. 

 Muzeum Pamięci Sybiru w zaadaptowanym obiekcie stworzyło szansę przybliżenia w 

nowoczesny i atrakcyjny sposób części historii naszego kraju, jaką były masowe deporta-

cje i wywózki obywateli Polski do Kazachstanu i na Syberię. 

 Muzeum Pamięci Sybiru stanowi zespół dwóch budynków o powierzchni całkowitej 6 

246 m2  i powierzchni użytkowej 5 743,90 m2. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wybudowano niezbędne instalacje wewnętrzne w tym umożliwia-

jące budowę multimedialnej ekspozycji, zewnętrzne instalacje doziemne, przyłącza: ka-

nalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi. Zbiorniki oprócz 



202 | S t r o n a  

swojej podstawowej funkcji spełniają również rolę elementów dekoracyjnych tj. oczek 

wodnych. Tworzą one wzbogacenie ogrodowego zagospodarowania terenu. Wokół bu-

dynku muzealnego zostały wykonane ścieżki o nawierzchni żwirowej - HanseGrand. Z 

elementów betonowych produkowanych przemysłowo wykonano murki oporowe two-

rzące obudowy ziemnych skarp, schody terenowe i ławki. W strefie wejściowej, przed 

nowym budynkiem muzeum, ustawiono symboliczny las słupów. Część działki objęto 

ogrodzeniem żelbetonowym z elementem dekoracyjnym z pręta zbrojeniowego. Pozo-

stałą część od strony ul. Węglowej, na której znajdują się parkingi oraz droga pożarowa, 

pozostawiono jako teren otwarty, nie ogrodzony. Wykonano oświetlenie terenu, oprawy 

zamontowano na słupach typu parkowego. Zieleń w otoczeniu Muzeum Pamięci Sybiru 

odgrywa ważną rolę, jest istotnym elementem kształtującym przestrzeń w otoczeniu 

budynku. 

 Na inwestycję zostało pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w kwocie 9 400 000 zł. 

2. Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 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. 

3. W ramach poprawy istniejącej infrastruktury miejskiej, realizowanej w ramach „Progra-

mu rozwoju infrastruktury w sferze kultury…”, instytucje kultury dokonały remontów 

swoich obiektów, zakupiły nowe wyposażenie, a także powiększyły zbiory, w tym:116 

 Białostocki Ośrodek Kultury wyremontował mur oporowy i tarasy  w budynku przy ul. 

Warszawskiej 19, zakupił wyposażenie pracowni digitalizacji w tymże budynku. Instytu-

cja przeprowadziła bieżący remont w budynkach przy ul. Legionowej 5 i ul. Warszawskiej 

19 oraz odnowiła system monitoringu; 

 Białostocki Teatr Lalek wyremontował pomieszczenia Kawiarni Lalek, przygotował do-

kumentację do modernizacji budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 

17/2 oraz zrealizował inwestycję rozbudowy z przebudową części budynku teatru; 

 Dom Kultury „Śródmieście” zakupił i zamontował klimatyzację w budynku przy ul. J. Ki-

lińskiego 13, dokonał naprawy urządzeń biurowych i przeprowadził bieżące remonty; 

 Galeria Arsenał kontynuowała remont sufitów sal wystawowych w budynku przy ul. 

Mickiewicza 2. Instytucja powiększyła zbiory o 9 dzieł sztuki (w tym dzieła, serie dzieł 

oraz dzieła wieloelementowe do Kolekcji II) artystów: Mirosława Bałki, Anny Baumgart 

„Zdobywcy Słońca”, Karoliny Bielawskiej „Kompleks”, Pravdoliuba Ivanova „Półprawda”, 

Kobasa Laksy „Matka konkretna i wielofunkcyjne obiekty Ojca”, Mikoły Ridnyego „Blind 

Spot”, Sergeya Shabohina „Praktyki podporządkowania”, Irminy Staś „Organizm 114”, 

Huberta Czerepoka „Abraham Ostrzega” oraz zakupiła 3 projektory laserowe; 

                                                      
116 Działania realizowane w ramach Programu rozwoju infrastruktury w sferze kultury. 
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 Galeria im. Sleńdzińskich zakupiła do swoich zbiorów 18 dzieł sztuki, 2 obiekty muzealne 

oraz 7 fotografii, a 354 obiekty otrzymała nieodpłatnie. Galeria zakupiła też 2 zestawy 

komputerowe do prac graficznych, system oświetlenia wystawowego, piec do wypału 

ceramiki oraz wyposażenie pomieszczenia przy ul. Legionowej. Instytucja wykonała re-

monty bieżące, m.in.: malowanie ścian i adaptacja systemów monitorujących, ppoż., an-

tywłamaniowych oraz dokonała wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy Rynku 

Kościuszki; 

 Muzeum Wojska wyremontowało ścianę szczytową budynku, salę rycerską z elementa-

mi holu, posadzkę w sali wystaw czasowych oraz instalację elektryczną. Instytucja po-

większyła kolekcję muzealiów kupując 242 obiekty muzealne (w tym m.in. muszkiet lon-

towy i armatę przeciwpancerną wz. 1936) i otrzymując nieodpłatnie 288 obiektów mu-

zealnych; 

 Muzeum Pamięci Sybiru prowadziło prace nad wykonaniem wystawy stałej do nowego 

obiektu oraz zakupiło wyposażenie i muzealia; zakupiono 604 obiekty muzealne, a 563 

obiekty otrzymano nieodpłatnie. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.6. OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Programy i działania zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok udzielono z bu-

dżetu Miasta łącznie 126 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury, w tym 

w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego Białegostoku organizacje przygotowa-

ły i wydały 4 nowe publikacje dotyczące lokalnego dziedzictwa: Album poświęcony ko-

ściołowi pw. św. Rocha w Białymstoku, Album – 250 lat Sióstr Szarytek w Białymstoku, 

Albumu Festiwal "Śpiewającej Duszy”, Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 52. Ogółem 

nakład wszystkich publikacji – 2 600 egz. Przygotowano też stronę internetową zawiera-

jącą księgę adresową międzywojennego Białegostoku. Zorganizowano także zwiedzanie 

lokalnych zabytków w formie jazdy zabytkowymi autobusami pn. Zabytkowymi autobu-

sami po Białymstoku przez 11 dni w okresie wakacji. 

2. W ramach „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Białegostoku na lata 

2018-2021”, w 2019 roku przeprowadzono szereg działań popularyzujących materialne i 

niematerialne dziedzictwo kulturowe Białegostoku oraz przywracających białostockim 

zabytkom dawną świetność, w tym:  

 kontynuując serię wydawnictw poświęconych dziedzictwu kulturowemu miasta - wy-

dano drukiem katalog „Architektura ceglana w Białymstoku” oraz opracowano katalog 

„Architektura drewniana Białegostoku”, którego wydanie zaplanowano na kolejny 

rok; 

 przeprowadzono prace remontowe 24 zabytków nieruchomych, będących własnością 

Miasta Białystok; 
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 opracowano 4 dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów zabyt-

ków nieruchomych, będących własnością Miasta Białystok; 

 poddano bieżącej konserwacji 39 ruchomych obiektów historycznych na terenie ba-

rokowego założenia pałacowo-ogrodowego Branickich: XVIII-wiecznego mechanizmu 

zegarowego w Bramie Wielkiej i 38 kamiennych rzeźb (w tym: 18 zabytkowych), stoją-

cych na terenie salonu ogrodowego; 

 kontynuowano prace rewaloryzacyjne w Ogrodzie Branickich – przeprowadzono 

ogólnopolski konkurs na wyłonienie wykonawcy kamiennych rzeźb puttów do fon-

tann, przedstawiających alegorie 4 pór roku, oraz wykonano pierwszą z planowanych 

rzeźb – Florę (alegorię Wiosny); 

 zaktualizowano gminną ewidencję zabytków – stan zabytków nieruchomych na 31 

grudnia 2019 r. wynosi 643 obiekty; 

 w ramach prowadzonej działalności decyzyjnej wydano 181 pozwoleń na przeprowa-

dzenie prac przy zabytkach, 11 pozwoleń zmieniono, wydano 10 postanowień oraz 47 

zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków,  

8 decyzji zmieniono i 6 postępowań umorzono; 

 udzielono 9 dotacji celowych z budżetu Miasta Białystok, na łączną kwotę 833.800 zł, 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach niebę-

dących własnością samorządu miejskiego, w tym poddano konserwacji 2 zabytki ru-

chome (2 pary kamiennych rzeźb pałacowych) i wyremontowano 7 zabytków nieru-

chomych (5 kamienic, budynek koszarowy i oficyna pałacowa); 

 odbyły się dwa posiedzenia Zespołu do spraw zagospodarowania i ochrony historycz-

nej zabudowy dzielnicy Bojary w Białymstoku. 

3. W ramach działań mających na celu promocję Miasta i dziedzictwa kulturowego zorgani-

zowano obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok, poprzez organiza-

cję uroczystej gali i koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, cyklu audycji radiowych o 

historii Białegostoku, publikację reklam związanych z wydarzeniem w prasie lokalnej: Ku-

rier Poranny i ogólnopolskiej: Rzeczpospolita i Tygodnik Powszechny. Ponadto Miasto 

podjęło działania związane z innymi ważnymi rocznicami: upamiętnienie 30. Rocznicy 

wyborów czerwcowych w 1989 r. oraz 100-lecia urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorow-

skiego (wydanie gazetki okolicznościowej, konkurs wiedzy i wystawa). 

4. Ważnym działaniem mającym na celu promocję dziedzictwa kulturowego jest kontynua-

cja prowadzenia punktu widokowego na wieży Kościoła św. Rocha, dostępnej dla miesz-

kańców i turystów w sezonie wakacyjnym. Dodatkowo, utworzono nowoczesny punkt 

widokowy na tarasie dzwonnicy Parafii Prawosławnej pw. Św. Ducha w Białymstoku. 

Miasto kontynuuje działania związane z promocją szlaków turystycznych porządkujących 

istniejące zabytki (ekspozytory z kartami szlaków umiejscowione w hotelach całego woj. 

podlaskiego) oraz utrzymuje  stronę internetową ukazującą archiwalne zdjęcia Białego-

stoku www.bialystok.miejscazhistorią.pl.  

5. Pielęgnowaniu i kontynuowaniu tradycji bożonarodzeniowych służy organizacja Orszaku 

Trzech Króli, który na stałe wpisał się już w kalendarz ważnych wydarzeń miejskich.  

http://www.bialystok.miejscazhistorią.pl/
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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 2019 rok ustalono priorytet: 

wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, w ramach którego udzielono dota-

cji na 16 projektów edukacyjnych, tj. działania edukacyjne kierowane do dzieci, młodzie-

ży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: warsztaty "T3-Teatr-Terapia-

Taniec" (dla osób niewidomych); warsztaty „Wychowanie przez sztukę 2019”; warsztaty 

artystyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Centrum aktywności twórczej"; 

warsztaty „Dziecięce pasje”, projekt dla osób niedosłyszących „My głusi”; Na ludowo i 

regionalnie - warsztaty technik zdobniczych, dekoratorstwa przedmiotów użytku co-

dziennego i folkloru Podlasia; oferta seniorom pn. „Seniorzy tańczą i uczą się”. Ponadto 

całoroczną edukację w formie warsztatów, zajęć edukacyjnych realizowano w osiedlo-

wym domu kultury pn. „Pracownia działań kulturalnych”, w ramach trzyletniego projek-

tu. 

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 warszta-

ty integracyjne, plastyczne, językowe i artystyczne. BOK realizował cykliczne warsztaty 

oraz okazjonalne działania adresowane do różnych grup wiekowych i społecznych, w 

tym: cykle warsztatów edukacyjnych, m.in.: warsztaty „Religie Podlasia”, „Otwarty Biały-

stok”, „Tolerancja jest ok”, oraz  „Kapelusz z Centrum Zamenhofa”, „Ludwik animowa-

ny”, „Białostoczanie mówią”. W 2019 r. w ramach edukacji filmowej zorganizowano 63 

spotkania, w których udział wzięło 5.089 osób. BOK zorganizował także Centralny Turniej 

Memory, Quest Monumentalny. We wszystkich działaniach edukacyjnych uczestniczyło 

11.251 osób; 

 Białostocki Teatr Lalek prowadził działania edukacyjne w formie czytania sztuk lalkowych 

dla dzieci i dorosłych oraz lekcji teatralnych (10 spotkań i 40 lekcji) oraz warsztatów pla-

stycznych i teatralnych dla dzieci (23 spotkania); 

 Dom Kultury Śródmieście prowadził całoroczne zajęcia w 3 ogniskach: muzycznym, pla-

styczno-graficznym i baletowym; 5 zespołach muzycznych (muzyki dawnej: „Cantio Po-

lonica”, „Ars Decorum”, „Capella Antiqua Bialostociensis”, Zespole Kameralnym  „Baroc-

co” oraz Dziecięcym Zespole Wokalnym „Miniatura”), Zespole Tańca Nowoczesnego 

„FLESZ” i grupie teatralnej „Rupaki”, w których łącznie bierze udział ponad 390 osób. In-

stytucja zorganizowała też „Artystyczne Ferie Zimowe” (45 osób), oraz zajęcia artystycz-

ne i taneczne dla dorosłych (49 osób); 

 Galeria Arsenał realizowała program edukacyjny w 16 modułach tematycznych (m.in. 

warsztaty rodzinne, warsztaty sztuka szuka człowieka, warsztaty dla młodzieży „Razem 

znaczy siła”; warsztaty z wykorzystaniem platformy gier edukacyjnych SEPPO, warsztaty 
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towarzyszące prezentowanym wystawom). W działaniach edukacyjnych udział wzięło 

35. 568 osób; 

 Galeria im. Sleńdzińskich prowadziła działania edukacyjne skierowane do dzieci, mło-

dzieży oraz dorosłych, w których uczestniczyło 15.580 osób, w formie warsztatów pla-

stycznych, lekcji muzealnych dla szkół i przedszkoli, a także innych form warsztatowych,  

np. „Ał…sztuka nie boli” , „A co to jakieś”, „Zróbmy to razem”; dla dorosłych np. „Sztuka 

przed obiadem 55+”, „Jak ugryźć sztukę”; indywidualnych warsztatów dla dzieci i mło-

dzieży np. „Jak ugryźć sztukę”,  „Rosnę w sztukę”, „Czarno – białe”; Ferie w Galerii; 

 Muzeum Wojska działalność edukacyjną realizowało w 10 obszarach: edukacja szkolna 

(lekcje muzealne); cykle specjalne, ferie, wakacje i rodzinne weekendy; projekty eduka-

cyjne; promocja w mediach; spotkania autorskie, wykłady, spacery historyczne i konwer-

satoria; konkursy i testy; weekend w Muzeum Wojska; konferencje; działania edukacyj-

ne towarzyszące wystawom oraz udział w programach ogólnopolskich. Ogółem wzięło w 

nich udział 16 936 osób; 

 Muzeum Pamięci Sybiru prowadziło edukację w 6 obszarach: edukacja szkolna w mu-

zeum (87 lekcji muzealnych); działalność pozaszkolna (wykłady i spotkania, m.in. wykład 

„Bronisław Piłsudski. Król Ajnów”); lekcje żywej historii (spotkania ze świadkami historii); 

Edukacja poprzez sztukę (spotkania i prezentacje np. słuchowiska „Polskie drogi do Nie-

podległości”), Wschodnia Akademia Filmowa (4 projekcje filmów związanych z tematyką 

syberyjską, połączone ze spotkaniami z reżyserami filmów, historykami). Ogółem wzięły 

w nich udział 3.682 osoby. 

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 przedsta-

wione zostały w ramach kierunku D.1.1. 

Programy nowo utworzone 

1. Jednym z zadań strategicznych „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 

2018-2022 plus” jest  opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Kulturalnej (PEK). Wg 

harmonogramu tworzenie PEK zostanie rozpoczęte w 2020 r. W 2019 r. dokonano in-

wentaryzacji danych edukacyjnych miejskich instytucji kultury. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.8. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DLA IMPREZ MASOWYCH 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

2. Stadion Miejski jest obiektem o powierzchni gwarantującej organizację i realizację sze-

regu imprez o dużym zasięgu, skierowanym do szerokiego i licznego grona ludzi. 

W 2019 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyły się imprezy masowe tj.: 

 imprezy sportowe: mecze klubu sportowego Jagiellonii Białystok – na płycie głównej 

boiska rozegrano 19 meczów, w tym 18 w ramach rozgrywek Ekstraklasy i 1 mecz 

sparingowy – łączna frekwencja 175 884 osoby; 
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 koncerty, festiwale m.in.: 

 Kabareton – frekwencja wyniosła 4 450 osób (08.06.2019); 

 Festiwal muzyczny Up to Date – frekwencja wyniosła 11 150 osób (06-

08.09.2019). 

3. Miasto od wielu lat planuje realizację hali widowiskowo-sportowej. Zadanie jest na eta-

pie przygotowania dokumentacji. 

D.2. Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym 

i międzynarodowym 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.1. WSPÓLNE KREOWANIE NOWYCH PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH I 

IMPREZ KULTURALNYCH O ZNACZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM PRZEZ ŚRODO-

WISKA KULTURALNE MIASTA 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok (priorytet – 

wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkur-

sów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta) udzielono dotacji na presti-

żowe przedsięwzięcia kulturalne o znaczeniu ponadregionalnym, organizowane cyklicz-

nie w Białymstoku: Dziesiąta edycja Up To Date Festival 2019, XXXVIII Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2019” w Białymstoku, cykl koncertów Muzyka 

Mistrzów Baroku, Festiwal „Kalejdoskop 2019” - XVI edycja, IV Międzynarodowy Konkurs 

Chóralny „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych 

im. Izabeli Branickiej. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury zorganizowano: 

 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”, pre-

zentujący najnowocześniejsze zjawiska artystyczne z zakresu teatru lalkowego. 

Podczas 3. edycji Festiwalu pokazano 16 spektakli z kraju i ze świata 

przygotowanych przez wybitnych twórców i specjalistów z dziedziny teatru. Swoje 

spektakle zparezentował także BTL i studenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej ATB.  

Spektakle obejrzało 3. 240 widzów. 

 Halfway Festival 2019 w Białymstoku organizuje Opera i Filharmonia Podlaska – 

Europejskie Centrum Sztuki, a Miasto Białystok finansuje występy kluczowych 

artystów festiwalowych. Ideą Festiwalu jest prezentacja dokonań światowych 

songwriterów i muzyków poruszających się w nurtach: afro beatu, indie, indie rocka, 

indie folk, shoegaze, slowcore, emo rock, folk i folk-rock, dream pop i synth pop. 

Podczas 8. edycji Festiwalu zorganizowano 3 koncerty, w których wystąpiło 10 

wykonawców muzyki alternatywnej, w tym: 3 polskich i 7 zagranicznych. W 

koncertach najnajbardziej kameralnego festiwalu w Polsce wzięło udział ponad 

1.000 osób. 
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 Festiwal WSCHÓD KULTURY - INNY WYMIAR, realizowany przez Białostocki Ośrodek 

Kultury we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, Lublinem i 

Rzeszowem. W 2019 r. podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 50  wydarzeń kultural-

nych (organizowanych we współpracy z 33 podmiotami), w których uczestniczyło 7 

618 osób. 

 Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru – Podlaska Oktawa Kultur jest orga-

nizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, a Miasto Biały-

stok finansuje koncerty plenerowe na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Ideą Festiwalu 

jest prezentacja kultury i dorobku artystycznego zespołów związanych z kulturą ośmiu 

grup narodowych i etnicznych zamieszkujących Podlasie: Polaków, Białorusinów, Litwi-

nów, Romów, Rosjan, Tatarów, Ukraińców i Żydów. W trakcie Festiwalu prezentowane 

są artystyczne dokonania zespołów uprawiających różne gatunki muzyki i tańca, po-

cząwszy od rekonstrukcji muzyki tradycyjnej poprzez folk, jazz i muzykę klasyczną. Pod-

czas 12. edycji Festiwalu zorganizowano 5 plenerowych koncertów, otwartych dla szero-

kiej publiczności, w których wystąpiły 22 zespoły, w tym: 7 polskich i 15 zagranicznych. 

3. Białystok uczestniczy i wspiera tworzenie nowych projektów kulturalnych, które mają 

szansę na dalszy rozwój i zaistnienie w przestrzeni publicznej. W ten sposób Miasto 

wsparło promocyjnie ideę Joanny Przetakiewicz i jej ogólnopolskiego projektu skierowa-

nego do kobiet pod nazwą Era Nowych Kobiet. W tym celu została zorganizowana w Bia-

łymstoku m.in.  akcja charytatywna szycia poduszek dla kobiet po mastektomii, panel 

dyskusyjny i warsztaty mentalne.  

Programy nowo utworzone 

1. Jednym z zadań strategicznych „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 

2018-2022 plus” jest  opracowanie i wdrożenie Programu Wydarzeń Kluczowych.  

W 2019 r. ustanowiono Program i dokonano wyboru 5 wydarzeń kluczowych, wg przyję-

tych zasad: Halfway Festival, Festiwale Lalkarskie, Up To Date Festival, Festiwal Literacki 

„Na pograniczu kultur”, Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców”.  

W ustanowionej formule - trzyletniego dofinansowania imprez- program ma być reali-

zowany od 2020 r. 

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 kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok (ustanowionych 

w Programie priorytetów: wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze arty-

stycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta 

oraz wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych) udzielono z budżetu Mia-

sta łącznie 126 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury. W ramach usta-

nowionych w Programie priorytetów: wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej 
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randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na tere-

nie miasta oraz wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych udzielono do-

tacji na przedsięwzięcia kulturalne, postrzegane jako „markowe”, jednocześnie stanowią-

ce promocję środowisk kulturalnych: kolejne edycje festiwali: Międzynarodowy Festiwal  

Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2019” w Białymstoku, Up To Date Festiwal 2019, Festiwal 

„Kalejdoskop”, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, Cykl kon-

certów „Muzyka Mistrzów Baroku”. 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury: 

 Białostocki Teatr Lalek działa na forum krajowym i zagranicznym, uczestniczy w festiwa-

lach, co służy promocji teatru oraz miasta. W 2019 r. na  scenach BTL zaprezentowano 

556 spektakli, które obejrzało 55. 966 widzów, a z całej oferty instytucji skorzystało łącz-

nie 109.414 osób. We współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza Wydziałem 

Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Teatr zrealizował spektakle w ramach 3 edycji Między-

narodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”. Członkowie 

zespołu artystycznego BTL otrzymali zespołowo i indywidualnie 14 nagród i wyróżnień, 

m.in. w kategoriach: aktor, reżyser i sztuka lalkarska; 

 Galeria Arsenał realizuje autorski program wystawienniczy, którego poziom jest wysoko 

oceniany przez polskich i zagranicznych krytyków sztuki. Galeria jest uznawana za kultu-

ralną wizytówkę Białegostoku w zakresie prezentacji i promocji sztuki współczesnej. Słu-

ży to budowaniu pozytywnego wizerunku zarówno instytucji, jak i miasta. Galeria zorga-

nizowała 12 wystaw - indywidualnych i problemowych, z których recenzje ukazywały się 

w prasie lokalnej i krajowej oraz czasopismach branżowych. Galeria prezentowała też 

swój program na Uniwersytecie w Białymstoku; była po raz kolejny organizatorem Fe-

stiwalu Książki Artystycznej dla Dzieci; 

 Białostocki Ośrodek Kultury działa na rzecz popularyzacji amatorskiego kina autorskiego, 

organizuje Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA, który 

umożliwia kreatywne spotkania twórców z Wschodu i Zachodu. Podczas 14. edycji Fe-

stiwalu w programach specjalnych zaprezentowano filmy z Węgier, Białorusi, Francji. Do 

8 konkursów nadesłano ponad 1.500 filmów, z których wybrano 107 i przyznano 27 na-

gród i wyróżnień. Festiwalowi towarzyszyły koncerty, wystawa oraz warsztaty filmu i 

animacji, w których uczestniczyło 8.889 osób; 

 Galeria im. Sleńdzińskich zorganizowała XI edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej. Podczas 16 dni Festiwalu w koncertach i imprezach to-

warzyszących uczestniczyły 1.074 osoby; 

 Dom Kultury „Śródmieście” zorganizował Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki”, nawiązu-

jący do barokowych tradycji miasta i obejmujący swym programem wykłady, spektakle, 

spacery edukacyjne i koncert pt. „Imieniny Jana Klemensa”, prezentujące sztukę dawną. 

Frekwencja na Festiwalu – 5.695 osób. 

3. Białystok promuje wydarzenia i imprezy kulturalne, które z uwagi na swoją cykliczność  

i powtarzalny charakter stają się rozpoznawalną marką w mieście, kraju a nawet za gra-

nicą. Zrealizowane zostały przy wsparciu promocyjnym Miasta Białystok kolejne edycje 
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projektów: letniego koncertu „Białystok-Miasto Dobrej Muzyki”; 15. Białostockiego Raj-

du „Moto Retro”; imprezy łączącej e-sport i fantastykę „East Game United 2019”;  

IX Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” czy „Tydzień Białoruski w Białymstoku”. Bia-

łystok buduje wizerunek Miasta silnie zaangażowanego w kulturę, dlatego podjął stara-

nia objęcia patronatem i uzyskania tytułu Partnera XXVII edycji Paszportów Polityki  

w kategorii muzyka poważna.  

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji: 

1. Jednym z zadań strategicznych „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 

2018-2022 plus” jest opracowanie i wdrożenie Programu Wydarzeń Kluczowych. W I 

półroczu 2019 r. opracowano regulamin i uruchomiono Program. Zgodnie z przyjętymi 

zasadami w głosowaniu tzw. Zespołu 100 wybrano 5 wydarzeń kluczowych – dwa orga-

nizowane przez instytucje kultury: Halfway Festival i Festiwale Lalkarskie oraz trzy, któ-

rych organizatorami są organizacje pozarządowe: Up To Date Festival, Festiwal Literacki 

„Na pograniczu kultur”, Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców”. Rea-

lizację Wydarzeń Kluczowych zaplanowano na 2020 r. 

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 kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok (udzielono z 

budżetu Miasta łącznie 126 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury. W 

ramach ujętych w Programie priorytetów: wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i 

tanecznych oraz wspieranie inicjatyw  obejmujących promocję działań i dokonań lokal-

nych twórców dzielono dotacji na projekty o prestiżowym znaczeniu w skali miasta: Fe-

stiwal „Kalejdoskop”, tworzony przez grupę młodych tancerzy i choreografów, cykl kon-

certów Muzyka Mistrzów Baroku, realizowany przez studentów oraz absolwentów biało-

stockiego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego im. F. 

Chopina w Warszawie. Program stypendialny dla młodych twórców (opisany szerzej ra-

mach kierunku działań D.1.3.). Wszyscy stypendyści prezentują swój dorobek na specjal-

nej stronie internetowej utworzonej przez miasto. 

2. Program stypendialny dla młodych twórców, realizowany od 2007 r. w ramach Progra-

mu rozwoju aktywności w sferze kultur,…, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 

młodych białostoczan, absolwentów szkół artystycznych w kilku dziedzinach życia kultu-

ralnego, w tym teatru, filmu, muzyki i plastyki. W 2019 r. przyznano 15 stypendiów na 

łączną kwotę  177.000 zł. W wielu przypadkach przyznane stypendium stanowiło nie tyl-

ko realną pomoc w realizacji planów młodych artystów, lecz również było impulsem do 

tego, by rozpocząć działalność w sferze kultury. Stypendyści i ich dokonania prezento-

wane są na specjalnej stronie internetowej na www.bialystok.pl. 
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Programy nowo utworzone 

1. Jednym z zadań strategicznych „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 

2018-2022 plus” zaplanowanych na 2019 rok było opracowanie i wdrożenie Funduszu 

Współpracy. W 2019 r. dokonano ustanowienia Funduszu, który będzie służył m.in. 

wspieraniu i promowaniu działań młodych twórców. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.4. BUDOWA I UMACNIANIE MARKI BIAŁEGOSTOKU JAKO WIELOKUL-

TUROWEGO MIASTA KRESÓW UNII EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O PRESTIŻOWE PRZEDSIĘ-

WZIĘCIA KULTURALNE 

Programy zrealizowane  

1. W ramach Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok udzielono z bu-

dżetu Miasta łącznie 126 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury. W ra-

mach przyjętego w Programie priorytetu: wspieranie działań  utrwalających i promują-

cych  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej 

miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i  etnicz-

nych udzielono dotacji na przedsięwzięcia kulturalne w  mieście, nawiązujące do jego hi-

storycznej wielokulturowości, m.in.: Międzynarodowy Festiwal  Muzyki Cerkiewnej „Haj-

nówka 2019” w Białymstoku, Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR Kolor i Dźwięk”, 

Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2019". 

2. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury Białostocki Ośrodek Kultury po 

raz kolejny zorganizował Festiwal Wschód Kultury/Inny wymiar, budowany na tradycji 

wielokulturowości miasta, odwołujący się do przedwojennego miasta wielu narodów, re-

ligii i kultur. W 2019 r. podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 50 wydarzeń kulturalnych (or-

ganizowanych we współpracy z 33 podmiotami), w których uczestniczyło 7 618 osób. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.5. WYKORZYSTANIE PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO WYKREOWA-

NIA IMPREZY KULTURALNEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM 

Programy zrealizowane  

1. Miasto Białystok podjęło starania stworzenia silnego produktu turystycznego i zbudo-

wania marki imprezy kulturalnej, nie tylko o znaczeniu krajowym ale i międzynarodo-

wym realizując kolejny rok festiwal muzyczny o nazwie Białystok New Pop Festival. 

To dwudniowy miejski festiwal kulturalny o charakterze piknikowym. W programie Bia-

łystok New Pop Festival cała masa atrakcji dla starszych i młodszych fanów dobrej muzy-

ki i pysznego jedzenia. Białystok New Pop Festival oferuje m.in.: koncerty, spotkania 

z artystami, pokazy filmowe, a do tego strefy aktywnego wypoczynku, chilloutu i dla 

dzieci. 
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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. Kluczowe kierunki turystyki w mieście rozwijane są poprzez realizacje działań takich jak: 

realizacja kampanii promującej wydarzenia kulturalne, zabytki i atrakcje turystyczne 

wraz z praktycznymi informacjami dla turystów w białoruskim serwisie społecznościo-

wym vk.com; wydanie planu turystycznego Miasta; opracowanie i przygotowanie nowe-

go przewodnika miejskiego; lokowanie atrakcji turystycznych Białegostoku w programie 

„Flavour of Poland”, serialu „Chyłka”, filmie dokumentalno-fabularnym pt. „Miłość i Mi-

łosierdzie”; udział w zagranicznych targach turystycznych (Mińsk); realizacja projektu pn. 

Wyścig po zdrowie w ramach Tour de Pologne; kreowanie atrakcji turystycznych tj. selfie 

place (miejska przestrzeń do wykonywania zdjęć). 

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 

turystycznej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 współpraca z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi 

na celu wspieranie rozwoju i promocję turystyki; 

 prowadzenie badań oraz analiz w zakresie turystyki związanej z Białostockim Obsza-

rem Funkcjonalnym. 

2. W 2019 r. został opracowany Plan promocji gospodarczej BOF ze szczególnym 

uwzględnieniem promocji turystycznej na lata 2019-2023. Nadrzędnym celem okre-

ślonym w Planie promocji jest: Rozwój powiązań funkcjonalnych gmin w BOF w ob-

szarze gospodarki poprzez aktywizację lokalnych potencjałów z wykorzystaniem me-

tod i narzędzi promocji. W dokumencie zostały również określone cele w dwóch ob-

szarach: Jakość życia (z uwzględnieniem elementów dotyczących turystyki) oraz Go-

spodarka: rynek pracy, przedsiębiorczość i inwestycje (z uwzględnieniem elementów 

dotyczących turystyki).Powyższe przedsięwzięcia (nr 1 i 2) wpisują się w realizację 

Priorytetów D.3 i D.4. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ D.3.5. PROMOCJA MIASTA PRZEZ MIESZKAŃCÓW I WŚRÓD JEGO MIESZ-

KAŃCÓW ORAZ POPRZEZ GOŚCI JE ODWIEDZAJĄCYCH 

Programy i działania zrealizowane  

1. Międzynarodowa Wystawa  Psów – frekwencja wyniosła 10 000 osób (17-18.08.2019 r.). 

2. Promocja Miasta w świadomości mieszkańców i turystów realizowana jest poprzez sze-

reg działań. Pierwsza z nich ma na celu profesjonalną i kompleksową obsługę odwiedza-

jących, poprzez uruchomienie i prowadzenie przez licencjonowanych przewodników wo-

jewództwa podlaskiego punktu informacji turystycznej w wieży bramnej Pałacu Branic-

kich w czasie sezonu turystycznego. Działanie to obudowane jest projektami towarzy-

szącymi, z których korzystają także białostoczanie- organizacja wycieczek po Białymstoku 

zabytkowymi autobusami komunikacji miejskiej typu Jelcz, spacery tematyczne po mie-

ście, zwiedzanie zabytkowego zegara, uruchomienie punktów widokowych. Przygoto-

wanie publikacji dedykowanej turystom i mieszkańcom o Białymstoku, planów miasta, 

corocznego wielokulturowego kalendarza ze świętami wszystkim wyznań. Stworzony zo-

stał nowy szlak turystyczny Białostockich Murali wraz z opracowaniem i wydaniem de-

dykowanej mapy. Zrealizowano imprezę plenerową podtrzymującą tradycję kuchni re-

gionalnej- Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Poza sezonem turystycznym  w okresie bożo-

narodzeniowym elementami promującymi Miasto jest coroczny Jarmark Bożonarodze-

niowy z iluminacjami świątecznymi tworzący wystrój rozświetlonego miasteczka oraz 

żywa szopka bożonarodzeniowa podtrzymująca tradycję świąt i kolędowania. 

3. Ważnym projektem ukazującym Białystok jako Miasto ambitne jest rozwijanie idei bo-

okcrossingu przez prowadzenie wędrownej biblioteki w postaci miejskich regałów na 

książki. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Stadion Miejski w Białymstoku jako jedyny taki obiekt w północno-wschodniej części kra-

ju, z charakterystycznym wyglądem i kubaturą od kilku lat cieszy się stałym zaintereso-

waniem wśród zwiedzających. W 2019 roku obiekt zwiedziło 1 796 osób. Wśród zwiedza-

jących przeważają grupy zorganizowane, głównie dzieci i młodzieży w wieku przedszkol-

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

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.4.3. KONSOLIDACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ TURYSTYCZNYCH I KULTURAL-

NYCH W MIEŚCIE 

Programy i działania zrealizowane  

1. W 2019 r. Spółka „Stadion Miejski” w Białymstoku wynajmowała powierzchnie w celu 

realizacji różnego typu imprez, o zasięgu krajowym, regionalnym i aglomeracyjnym. Poni-

żej niektóre z nich: 

 Targi Edukacyjno – Zawodowe Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr – frekwencja 

wyniosła 940 osób (28.03.2019 r.); 

 XXIII Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjne-

go dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – frekwencja wyniosła 60 osób (24.04.2019 

r.); 

 Piknik Naukowy w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Kultury i Sztuki – frekwencja 

wyniosła 2 500 osób ( 25.05.2019 r.); 

 Kabareton – frekwencja wyniosła 4 450 osób (08.06.2019 r.); 

 Festiwal muzyczny Up to Date – frekwencja wyniosła 11 150 osób (06-08.09.2019 r.); 

 Próby chóru - frekwencja wyniosła 83 osoby (maj 2019 r.). 

2. Dodatkowo spółka była organizatorem lub współorganizatorem następujących im-

prez: 

 Zima na sportowo w okresie ferii zimowych – frekwencja wyniosła 2 500 osób 

(28.01-01.02.2019 r.); 

 Bieg Śniadaniowy – frekwencja wyniosła 740 osób (04.05.2019 r.); 

 Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim – frekwencja wyniosła 19 500 osób (01.06.2019 

r.); 

 Wakacje na Stadionie 2019 – frekwencja wyniosła 2 600 osób (08-12.07.2019 r.), 

 Zakończenie Wakacji na Stadionie 2019 – frekwencja wyniosła 3 500 osób 

(26-30.08.2019 r.); 

 Miejskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – frekwencja wyniosła 

300 osób (11.10.2019 r.); 

 Mikołajki na Stadionie – frekwencja wyniosła – 8 000 osób (08.12.2019 r.). 

3. W ramach Programu rozwoju aktywności w sferze kultury – miejskie instytucje kultury 

(Białostocki Ośrodek Kultury, Galeria Arsenał, Muzeum Wojska i Białostocki Teatr Lalek, 

Galeria im. Sleńdzińskich, Dom Kultury „Śródmieście", Muzeum Pamięci Sybiru) realizo-

wały przedsięwzięcia kulturalne (wystawy, programy pobytowe, panele dyskusyjne, kon-

ferencje, spektakle), sprzyjające rozwojowi turystyki, które jednocześnie mogą być wy-

korzystane jako produkt turystyki kulturowej. W 2019 r. Białostocki Ośrodek Kultury zre-

alizował kolejną edycję interdyscyplinarnego Festiwalu Wschód Kultury/Inny wymiar, we 

współpracy z 33 podmiotami z zakresu kultury. 

  



215 | S t r o n a  
 

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 kontynuo-

wał wynajem powierzchni podmiotom, w celu organizacji festiwali, kongresów, targów, 

szkoleń 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. 

2. Spółka „Stadion Miejski” w Białymstoku wynajmuje powierzchnie pod działalność: 

 Epi-Centrum Nauki – 3 298,77 m2 powierzchni; 

 Galerii Sportu – 800,41 m2 powierzchni. 

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: 

 centrum rekreacyjno-sportowe „Starosielce” przy ul. Szkolnej – plac zabaw  

i siłownia zewnętrzna; 

 linarium - największa piramida wspinaczkowa przy ul. Szkolnej; 

 park trampolin przy ul. Szkolnej; 

 „Małe Centrum Rekreacji” przy ul. Pieczurki - plac zabaw – mini boisko; 

 street workout w 3 lokalizacjach: Park Jadwigi Dziekońskiej, park przy ul. A. Fredry i przy 

ul Sokólskiej. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Inwestycje rekreacyjne w trakcie realizacji: 

 rodzinne tereny piknikowe na osiedlu Bacieczki; 

 budowa strefy malucha przy placu zabaw na osiedlu Leśna Dolina. 

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. W 2019 r. Spółka „Stadion Miejski” w Białymstoku wynajmowała powierzchnie w celu 

realizacji różnego typu imprez o zasięgu krajowym, regionalnym i aglomeracyjnym. Poni-

żej niektóre z nich: 
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 Targi Edukacyjno – Zawodowe Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr – frekwencja wy-

niosła 940 osób (28.03.2019 r.); 

 XXIII Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – frekwencja wyniosła 60 osób (24.04.2019 r.); 

 Piknik Naukowy w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Kultury i Sztuki – frekwencja wy-

niosła 2 500 osób ( 25.05.2019 r.); 

 Kabareton – frekwencja wyniosła 4 450 osób (08.06.2019 r.); 

 Festiwal muzyczny Up to Date – frekwencja wyniosła 11 150 osób (06-08.09.2019 r.); 

 Próby chóru - frekwencja wyniosła 83 osoby (maj 2019 r.). 

2. Dodatkowo spółka była organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:  

 Zima na sportowo w okresie ferii zimowych – frekwencja wyniosła 2 500 osób (28.01-

01.02.2019 r.); 

 Bieg Śniadaniowy – frekwencja wyniosła 740 osób (04.05.2019 r.); 

 Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim – frekwencja wyniosła 19 500 osób (01.06.2019 r.) 

 Wakacje na Stadionie 2019 – frekwencja wyniosła 2 600 osób (08-12.07.2019 r.); 

 Zakończenie Wakacji na Stadionie 2019 – frekwencja wyniosła 3 500 osób (26-

30.08.2019 r.); 

 Miejskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – frekwencja wyniosła 300 osób 

(11.10.2019 r.); 

 Mikołajki na Stadionie – frekwencja wyniosła – 8 000 osób (08.12.2019 r.). 

3. Programy i działania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i promocji zdrowego stylu 

życia realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

obejmowały w 2019 r.: 

 programy i projekty wychowawczo-profilaktyczne (opisane szerzej w ramach działa-

nia B.6.1.); 

 organizację wydarzeń, konkursów, imprez, zajęć, turniejów, kół zainteresowań i in-

nych 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 dzie-

ci, wdrażania odpowiednich terapii oraz organizacji zajęć o charakterze profilaktycz-

nym;  

 współpracę z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną, PUHP LECH, PTTK i in., 

w zakresie realizacji programów i wycieczek edukacyjnych. 

4. Programy i działania realizowane przez pozostałe Placówki, z zakresu: realizacji pro-

jektów wychowawczo-profilaktycznych (POW, PPP), aktywizacji ruchowej dzieci 

(MDK), szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia (MODM – szerzej opisane w ramach 

kierunku B.2.3.). 
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Kontynuacja działań jednostek oświatowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i 

promocji zdrowego stylu życia (szerzej opisane w programach i działaniach zrealizowa-

nych w pkt 3). 

2. Działalność POW z zakresu realizacji projektów wychowawczo-profilaktycznych. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Nowo utworzone działania jednostek edukacyjnych obejmowały głównie realizację pro-

jektów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowia (np. „Śniadanie daje moc”, „Myślę 

pozytywnie”). 

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. Wydarzeniami na skalę regionalną, krajową i międzynarodową na stadionie były m.in.: 

 mecze klubu sportowego Jagiellonii Białystok-  na płycie głównej boiska rozegrano 19 

meczów, w tym 18 w ramach rozgrywek Ekstraklasy i 1  sparing – łączna frekwencja 

175 884 osób; 

 XXIII Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjne-

go dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – frekwencja wyniosła 60 osób (24.04.2019 

r.); 

 Turniej Białystok Trophy 2019 – frekwencja wyniosła 900 osób (25-26.05.2019 r.); 

 Finał imprezy biegowej grand Prix Zwierzyńca 2019 – frekwencja wyniosła 500 osób 

(09.06.2019 r.);  

 Międzynarodowa Wystawa  Psów – frekwencja wyniosła 10 000 osób (17-18.08.2019 

r.) 

3. Stadion poprzez swoją działalność podstawową jako bazy dla sportów, w dużej mierze 

związanych z piłką nożną przyczynia się do kreacji wizerunku miasta. W 2019 roku z boi-

ska ze sztuczną trawą skorzystało 26 podmiotów, odbyły się 2 004 treningi, mecze, tur-

nieje.  

4. W 2019 roku do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowały zespoły w rozgrywkach 

sportowych kobiet – odpowiednio tenisa stołowego i futsalu. Ogółem w najwyższej kla-

sie rozgrywkowej wystąpiło 9 białostockich klubów w dyscyplinach piłka nożna, futsal – 

kobiet i mężczyzn, badminton – 2 kluby, tenis stołowy mężczyzn, tenis stołowy kobiet – 

2 kluby, futbol amerykański.  

5. Wybitne osiągnięcia sportowe uzyskali zawodnicy białostockich klubów sportowych: 

 Natalia Maliszewska – zawodniczka ŁKS Juvenia Białystok – zwyciężyła w klasyfikacji 

końcowej Pucharu Świata w short-tracku oraz zdobyła Mistrzostwo Europy, 
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 Wojciech Nowicki - KS „PODLASIE” Białystok - wywalczył brązowy medal na Mistrzo-

stwach Świata LA w rzucie młotem,  

 Rafał Czuper – zawodnik PSSON Start Białystok – uzyskał 2 miejsce w Mistrzostwach Eu-

ropy w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych. 

6. Sport staje się skutecznym narzędziem do poprawy wizerunku wytwarzanego w świa-

domości społeczeństwa, którego przedstawiciele w dowolny sposób się z nim zetknęli. 

Dlatego w obszarze tym Miasto Białystok co roku intensyfikuje swoje działania. Z przy-

kładowo zrealizowanych należy wymienić wsparcie promocyjne wydarzeń takich jak: 

Wyścig Kolarski Juniorów NIEMEN,  Ogólnopolskie Zawody w Triathlonie, 29. Mistrzo-

stwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Jaga Cups, 

Eliminacja Mistrzostw Europy U21 Polska-Estonia,  Gala Boksu „Białystok Chorten Boxing 

Show”, Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny dziewcząt w tenisie ziemnym, Turniej Fina-

łowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet U-16 w Futsalu. Ponadto Białystok pro-

muje się poprzez zawodników lub kluby sportowe rywalizujących w najwyższej klasie 

rozgrywkowej w dyscyplinach takich jak: tenis stołowy mężczyzn (UKS Dojlidy), ekstra-

klasa futsalu (MOKS Słoneczny Stok), futbol amerykański (Lowlanders Białystok), koszy-

kówka (Żubry Białystok). W Białymstoku został zrealizowany całoroczny cykl szkoleń 

w piłce ręcznej pn. Akademia Małych Mistrzów oraz warsztaty koszykarskie dla dzieci 

(Krzysztof Sulima Camp). Coraz silniej rozwijającą się aktywnością fizyczną w mieście jest 

taniec (Białystok kolebką tańca współczesnego), toteż zaangażowanie w projekty ta-

neczne jest naturalną konsekwencją obserwacji. Spośród najważniejszych wymienić 

można: Karnawał Dance Fest, Street Noise, Breakstok oraz Międzynarodowy Turniej 

Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta.  

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. Stadion Miejski poprzez wynajem, realizację lub współorganizację wielu imprez o cha-

rakterze sportowym wpływa znacząco na wizerunek miasta jako centrum sportowego. 

Ze względu na działalność obiektu Spółka stale dąży do jak najliczniejszej organizacji im-

prez sportowych oraz do stałego rozszerzania zakresu uprawianych na obiekcie dyscy-

plin sportu. W związku z czym nadal będą odbywały się na nim mecze klubu Jagiellonii 

Białystok, turnieje, treningi i mecze piłki nożnej, treningi łucznicze, turnieje szachowe, 

zapasów, imprezy biegowe i inne, stale dążąc do ich powiększania o nowe dyscypliny i 

pozyskiwania do współpracy nowe podmioty. Spółka wynajmuje również powierzchnie 

pod działalność: Epi-Centrum Nauki – 3 298,77 m2 powierzchni, Galerii Sportu – 800,41 

m2 powierzchni. 
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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 

działalności sportowej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2019 

roku zadania realizowane zgodnie z zapisami uchwały Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Bia-

łegostoku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, 

przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie 

wyniki sportowe, zmierzające do rozwoju sportu w Białymstoku oraz ustawy o działalno-

ści pożytku i o wolontariacie realizowane były w formie: dotacji dla białostockich klubów 

sportowych, stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom, osiągającym wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, nagród i wy-

różnień przyznawanych zawodnikom, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się 

osiągnięciami w działalności sportowej. 

2. 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 2019 roku, w tym 

sport osób niepełnosprawnych przeprowadzono procedurę 5 konkursów ofert oraz 21 w 

trybie uproszczonym (z pominięciem konkursu). Na realizację zadań zleconych zawarto 

287 umów. Wsparcie otrzymało 121 organizacji pozarządowych, w tym klubów sporto-

wych. 

 Stypendia Sportowe i Stypendia Sportowe Mistrzów Prezydent Miasta Białegostoku przy-

znał na I półrocze, II półrocze oraz cały 2019 r. Przekazanych zostało 358 stypendiów dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynaro-

dowym lub krajowym (w tym 6 Stypendiów Mistrzów). Najniższa kwota stypendium wy-

niosła 150 zł/miesięcznie a najwyższa, w przypadku Stypendium Sportowego Mistrzów - 

5.000 zł/ miesięcznie. 

 Doroczne nagrody sportowe w 2019 roku, przyznane w czterech kategoriach, otrzymało 

11 osób (7 zawodników, 3 trenerów i 1 osoba w uznaniu całokształtu działalności spor-

towej). 

 Nagrody za wybitny sukces sportowy przyznawane zawodnikom rywalizującym w dyscy-

plinach figurujących w programie Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz 

innym osobom zasłużonym w osiąganiu wyników tych zawodników, w 2019 r. otrzymali: 

 Natalia Maliszewska – zawodniczka ŁKS Juvenia Białystok – za Mistrzostwo Europy w 

short-tracku – nagroda w wysokości 30.000 zł oraz nagroda dla trenera Urszuli Ka-

mińskiej – w wysokości 20.000 zł, 
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 Wojciech Nowicki - KS „PODLASIE” Białystok - za zdobycie 3. miejsca na Mistrzo-

stwach Świata w rzucie młotem - nagroda w wysokości 20.000 zł oraz nagroda tre-

nerce zawodnika – Malwinie Wojtulewicz-Sobierajskiej - w wysokości 15.000 zł, 

 Rafał Czuper  - Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „START” 

Białystok - za zdobycie 2. miejsca na Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym - na-

groda w wysokości 10.000 zł oraz nagroda trenerowi zawodnika – Markowi Iwanic-

kiemu - w wysokości 5.000 zł. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.3. WYKREOWANIE IMPREZY SPORTOWEJ O PRESTIŻOWYM ZNACZE-

NIU W KRAJU 

Programy i działania zrealizowane  

1. Organizacja w dniu 7 lipca 2019 roku Mityngu Gwiazd na Rynku Kościuszki, w którym 

udział wzięli sportowcy światowego formatu, rywalizujący w trzech widowiskowych dys-

cyplinach lekkoatletycznych – skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą, to jedno z naj-

większych, prestiżowych wydarzeń sportowych w naszym Mieście, organizowanych w 

2019 roku. Około dwóch tysięcy kibiców mogło oglądać stojące na bardzo wysokim po-

ziomie zawody. 

2. Ponadto imprezy sportowe cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców 

Miasta 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, następ-

nie 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. 

 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-

sportową atmosferę; 

 Elemental Tri Series - to cykl imprez triathlonowych, organizowanych w naszym Mie-

ście w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Zawodnicy rywalizują  na trzech dystansach: - olimpijskim z bez draftingu (1,5-40-10), 

- sprinterskim z draftingiem (0,75-20-5), - supersprinterskim z draftingiem (0,4-10-

2,5). 

 Wyścig kolarski Niemen (lipiec) - ulice Miasta - Międzynarodowy wyścig kolarski Ju-

niorów Niemen to najwyższej klasy wyścig etapowy rozgrywany w Polsce i na Białoru-

si. 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; 
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 Białystok Biega (wrzesień) - biegi ulicami Miasta - wydarzenie, w którym uczestniczą 

setki białostoczan. W wydarzeniu bierze udział prawie 2000 uczestników, w tym 700 

dzieci w wieku 2-12 lat. Na dystansach od 100 m do 1 km startuje rokrocznie ok 800 

najmłodszych zawodników. Główne wydarzenie to impreza Białystok Biega na dy-

stansach 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 zaprosze-

nia do udziału w biegach chętnie korzystają medaliści Mistrzostw Polski w biegach na 

różnych dystansach; Imprezy towarzyszące Junior City Run, Electrum Ekiden Mini, He-

ro Run Kids. 

 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 zawodni-

ków; 

 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 

 Biegnę dla Niepodległej (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. Sukcesywnie realizowana jest budowa obiektów sportowych i boisk, w tym przy obiek-

tach oświatowych. 

2. W 2019 roku zrealizowano: 

 budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A; 

 modernizację dużej sali gimnastycznej tj. wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji 

mechanicznej oraz przebudowę małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 

przy ul. Legionowej 7. 

2. W 2019 roku zrealizowano następujące inwestycje: 

 Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki ul. Węglowa 2; 

 Budowa Parku trampolin przy ul. Szkolnej; 

 Street Workout – wykonano przy ul. Sokólskiej, w parku przy ul. A.Fredry oraz w Parku 

Jadwigi Dziekońskiej; 

 Budowa linarium – największej piramidy wspinaczkowej w regionie, zlokalizowanej przy 

ul. Szkolnej; 
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 Realizacja zadania pn. Żyj aktywnie na Pieczurkach. Małe centrum rekreacji – wykonano 

plac zabaw oraz mini boisko o nawierzchni poliuretanowej. 

3. W przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w 2018 r. 

działania w ramach niniejszego kierunku koncentrowały się głównie na: 

 Utrzymywaniu dobrego stanu infrastruktury rekreacyjno-sportowej Placówek (m.in. 

modernizacje i remonty sal gimnastycznych, placów zabaw, boisk, siłowni i innych obiek-

tów 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. Inwestycją w realizacji jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicz-

nych, ul. Wł. Broniewskiego 14. 

2. Miasto Białystok posiada dokumentacje projektowe na: 

 budowę hali widowiskowo-sportowej na Krywlanach; 

 budowę sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grottgera 9 – postę-

powanie przetargowe w toku. Rozstrzygnięcie planowane jest po uzyskaniu dofinanso-

wania, o które wystąpiono do Wojewody Podlaskiego w ramach środków z rezerwy ce-

lowej budżetu państwa. 

 budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 

12/3; 

 budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38; 

 budowę sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Anto-

niuk Fabryczny 40. 

3. Dokumentacje projektowe w trakcie opracowania: 

 na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Knyszyńska 12; 

 na budowę sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Miodowa 5. 

4. Kontynuacja działań jednostek oświatowych, opisanych w ramach pkt 3 programów i 

działań zrealizowanych. 

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 2019 r. szkolenia, 

warsztaty, kursy, konferencje, studia, staże trenerskie doskonalące przedmiotową wiedzę 

kadry pedagogicznej (z zakresu wychowania fizycznego). 
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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 

zrealizowane – pkt 2). 

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.6. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ 

BAZY SPORTOWEJ SZKÓŁ 

Programy i działania zrealizowane  

1. W ramach działań służących promowaniu i rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci i 

młodzieży Spółka „Stadion Miejski” zorganizowała lub współorganizowała:  

 Zima na sportowo w okresie ferii zimowych – frekwencja wyniosła 2 500 osób 

(28.01-01.02.2019 r.); 

 Bieg Śniadaniowy – frekwencja wyniosła 740 osób (04.05.2019 r.); 

 Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim  – frekwencja wyniosła 19 500 osób 

(01.06.2019 r.);  

 Wakacje na Stadionie 2019 – frekwencja wyniosła 2 600 osób (08-12.07.2019 r.);  

 Zakończenie Wakacji na Stadionie 2019 – frekwencja wyniosła 3 500 osób (26-

30.08.2019 r.); 

 Miejskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – frekwencja wyniosła 300 

osób (11.10.2019 r.);  

 Mikołajki na Stadionie – frekwencja wyniosła – 8 000 osób (08.12.2019 r.). 

2. Stadion Miejski udostępniał boisko ze sztuczną trawą do: 

 przeprowadzania treningów, turniejów i rozgrywania meczy przez szkoły i akade-

mie piłkarskie; 

 organizacji turniejów sportowych. 

3. Stadion udostępniał inne powierzchnie obiektu do organizacji następujących imprez: 

 V Szachowe Mistrzostwa Miasta Białegostoku Dzieci do lat 6 – frekwencja wyniosła 

250 osób (24.02.2019 r.); 

 XXIII Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjne-

go dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – frekwencja wyniosła 60 osób (24.04.2019 

r.); 

 Turniej Białystok Trophy 2019 – frekwencja wyniosła 900 osób (25-26.05.2019 r.); 

 Finał imprezy biegowej grand Prix Zwierzyńca 2019 – frekwencja wyniosła 500 osób 

(09.06.2019 r.); 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym Turniej Piłkarzyków Stoło-

wych, Tenisa Stołowego, Piłki Nożnej z ośrodków i jednostek organizacyjnych Miasta 

Białystok, w tym szkoły (kilkakrotnie w ciągu roku). 

4. W 2019 roku wzrosła liczba imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wydarzeń sportowych 

skierowanych do dzieci i młodzieży. Z najbardziej prestiżowych imprez pod względem 

sportowym w 2019 roku w Białymstoku zorganizowane zostały: ISU Junior Challenge Se-
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ries w short tracku oraz Mistrzostwa Polski klas VI w koszykówce. Odbył się również Finał 

Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej dla Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych, 

Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Kategorii Open w tematach: 100 lat Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego, Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018. 

5. Działania zrealizowane przez Stadion Miejski przedstawione w ramach kierunków D.1.8., 

D.3.5., D.4.3., D.5.3. 

6. Organizacja wydarzeń, konkursów, imprez, zajęć, turniejów, kół zainteresowań, wycie-

czek i innych wydarzeń sportowych przez jednostki oświatowe (np. „Olimpijka Przedszko-

laka”, „Przedszkoliada”, „Ogólnopolski Program SKS”, Ogólnopolski Turniej Szermierczy 

Szkół Sportowych i Integracyjnych „Pierwszy Krok Szermierczy”, „Parafiada”, „Animator 

Sportu Osób Niepełnosprawnych”, „Szkolna Licealiada Strzelecka Złota Tarcza”, „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. Stadion Miejski w Białymstoku w dalszym ciągu będzie kontynuował działania mające na 

celu promowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację wła-

snych imprez tj.: Dzień Dziecka, różnego typu festyny, w tym festyny rodzinne i akcje 

otwartych imprez na stadionie, np. otwartych treningów na mini boisku. Wciąż będzie 

dążył do organizacji wielu różnorodnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych 

skierowanych do dzieci, tj.: turniejów piłki nożnej, turniejów szachowych, tenisa stoło-

wego, zapasów, imprez biegowych, czy innych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Przez cały 

rok udostępnianie będzie boisko ze sztuczną trawą, mini boisko oraz inne przestrzenie 

dla szkół i klubów sportowych. 

3. Kontynuacja działań jednostek oświatowych w zakresie organizacji wydarzeń sportowych 

(programy i działania zrealizowane – pkt 6). 
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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 Białostockie-

go Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia BOF odbyło się 

6 grudnia 2013 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenia BOF zostało zare-

jestrowane 13 stycznia 2014 roku. Od 1 czerwca 2014 r. rozpoczęło działalność Biuro Za-

rządu 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. Opracowanie i 

wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 przyczynia się do budowania trwałej platformy zarzą-

dzania obszarem funkcjonalnym. 

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.: 

 Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) – sieć współpracy miast różnej wielkości i ich ob-

szarów funkcjonalnych na rzecz podniesienia jakości powietrza (od 2017 r.). W 2019 

roku zakończono prace nad Miejską Inicjatywą Działania Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego (MID BOF). Dokument ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem zagad-

nień ze Strategii ZIT BOF w zakresie poprawy jakości powietrza w BOF. MID BOF zo-

stał przesłany i zaakceptowany przez Ministerstwo, zawiera konkretne rozwiązania 

dla zidentyfikowanych wcześniej wyzwań i problemów lokalnych przyczyniających się 

do rozwoju BOF; 

 Synergia do kwadratu – sieć współpracy pomiędzy miejskimi obszarami funkcjonal-

nymi w celu zaimplementowania modelowych rozwiązań w zakresie podniesienia 

bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (2017-2019). 
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W 2019 r. opracowane zostało Studium koncepcyjne projektu Synergia do kwadratu - 

Model poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków 

występowania zjawisk ekstremalnych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonal-

nego na lata 2018-2023. 

 Centrum Kompetencji BOF – sieć współpracy pomiędzy jst, szkołami branżowymi, 

pracodawcami funkcjonującymi na terenie BOF, uczelniami wyższymi i organizacją 

pozarządową, 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 

monitorowanie zużycia energii przez jednostki należące do grupy zakupowej; 

 Centrum Energii Odnawialnej – sieć współpracy pomiędzy jst, uczelniami wyższymi, 

instytucjami publicznymi, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi, krajowymi i 

zagranicznymi, działającymi w obszarze odnawialnych źródeł energii i efektywności 

energetycznej; ciało opiniodawczo-doradcze Stowarzyszenia BOF (od lutego 2019 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 (od IV.2019 r.); 

 Międzynarodowa sieć współpracy na rzecz rozwoju i popularyzacji transportu rowe-

rowego (od sierpnia 2019 r.); 

 Międzynarodowa sieć współpracy na rzecz utworzenia BOF obszarem zeroemisyjnym 

(od stycznia 2019 r.); 

 „Perły BOF” – międzynarodowa sieć współpracy Członków Stowarzyszenia BOF i Brze-

skiego Uniwersytetu Państwowego im. Aleksandra Puszkina na rzecz wspólnej pro-

mocji najlepszych produktów turystycznych (umowa podpisana 07.11.2020 r., reali-

zacja od 2020 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 te-

rytorialnego w kontekście wdrażania polityki miejskiej (od 2018 r.). 

E.2. Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.2.1. WSPARCIE KSZTAŁTOWANIA UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH, 

SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU I GOSPODARCZEMU OBSZARU METROPOLI-

TALNEGO 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włą-

czenie do trasy ekspresowej S8 – inwestycja w trakcie realizacji. 
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2. Działania Stowarzyszenia BOF przedstawione w pkt. 2 programów i działań rozpoczętych, 

wymagających kontynuacji celu A.2.3. 

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. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.2.3. TWORZENIE NOWOCZESNEGO, ZINTEGROWANEGO SYSTEMU GO-

SPODARKI ODPADAMI   

Programy i działania zrealizowane 

1. Działania wskazane przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. w kierunku działań A.3.3. w pkt. 1-3 

wpisują się również w realizację danego kierunku działań. 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania wskazane przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. w kierunku działań A.3.3. w pkt. 1 

wpisują się również w realizację danego kierunku działań. 

Programy i działania nowo utworzone 

1. Działania wskazane przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. w kierunku działań A.3.3. w pkt. 1-2 

wpisują się również w realizację danego kierunku działań. 

E.3. Wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze metropolitalnym 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.3.3. WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI 

LOKALNEJ 

Programy zrealizowane  

1. Realizacja Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok.117  

2. Realizacja Programu rozwoju aktywności w sferze kultury – oferta kulturalna białostoc-

kich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Białegosto-

ku adresowana jest nie tylko do mieszkańców Białegostoku, ale także mieszkańców gmin 

ościennych, położonych w obszarze metropolitalnym (np. Podlaska Oktawa Kultur, Festi-

wal Wschód Kultury – Inny Wymiar, Żubroffka). Ponadto, organizacje pozarządowe, ma-

jące swoje siedziby na terenie obszaru metropolitalnego, otrzymały środki finansowe z 

                                                      
117 W ramach Programu w 2019 r. udzielono z budżetu Miasta łącznie 126 dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury. 
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budżetu Miasta na realizację projektów kulturalnych wzbogacających ofertę kulturalną 

Białegostoku. 

E.4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.4.3. Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymalnych stref lokalizacji 

(terenów inwestycyjnych) w skali metropolii białostockiej 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Działania Stowarzyszenia BOF przedstawione w pkt. 1 programów i działań rozpoczę-

tych, wymagających kontynuacji celu C.3.1. 

E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględ-

nieniem Białegostoku 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.5.1. PRZEŁAMYWANIE PERYFERYJNOŚCI BIAŁEGOSTOKU POPRZEZ 

ROZWÓJ POWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH 

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji 

1. Dostosowanie lotniska Krywlany Białystok do pełnienia funkcji komunikacyjnych na 

utwardzonym pasie startowym w formule lotniska użytku publicznego o ograniczonej 

certyfikacji poprawi dostępność komunikacyjną Białegostoku i regionu Podlasia. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ E.5.2. DZIAŁANIA NA RZECZ POSZUKIWANIA STRATEGICZNYCH INWE-

STORÓW 

Programy i działania zrealizowane 

1. Działania BOI – szczegółowy opis działań BOI znajduje się w rozdziale C.3.4. 
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5. Załączniki 

5.1. Spisy 

Spis wykresów 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Białegostoku w latach 2008-2019 według płci [w tys.] _____ 11 

Wykres 2. Przyrost naturalny w Białymstoku w latach 2008-2019 [osoby/1000 mieszkańców]

 _________________________________________________________________________ 11 

Wykres 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Białymstoku na przestrzeni lat 2008-2019 [w 

%] _______________________________________________________________________ 12 

Wykres 4. Dochody, wydatki i środki unijne pozyskane przez Miasto Białystok [w zł/osoba] 12 

Wykres 5. Pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi [%] ____________________ 17 
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