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2. Spis wykorzystanych skrótów i pojęć
BD
BDL
BKM
BOF
BOM
BOSiR
BPN-T
BRM
BW
BZK
CKU
DFN
DGK
DOS
DSP
DU
EDU
EFS
GUS
INF
KPS-I
KPS-II
KPS-III
LCDZ
MODM
MOPR
MPEC
MPZP
OIK
ORN
PFRON
PFRR
pn.
POIiŚ
POKL
POW
PS
pt.
Raport
Strategia
SUW
PUHP „LECH”
UM
UwB
WB
WDN

brak danych
Bank Danych Lokalnych
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Białostocki Obszar Funkcjonalny
Białostocki Obszar Metropolitalny
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Białostocki Park Naukowo - Technologiczny
Biuro Rady Miasta
badanie własne
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Departament Finansów Miasta
Departament Gospodarki Komunalnej
Departament Ochrony Środowiska
Departament Spraw Społecznych
Departament Urbanistyki
Departament Edukacji
Europejski Fundusz Społeczny
Główny Urząd Statystyczny
Departament Informatyki
Referat Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu
Referat Promocji w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu
Referat Sportu w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (obecnie: Enea Ciepło
Sp. z o.o.)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Departament Organizacyjny i Nadzoru
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
pod nazwą
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Przedszkole Samorządowe
pod tytułem
Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020
plus” za rok 2016
Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus
Studnia Uzdatniania Wody
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o.
Urząd Miejski w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
Wodociągi Białostockie
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
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ww.
ZAR
ZDM
zł
ZMK
ZUOK
Białystok
ZUOK
Hryniewicze
-

6|Strona

wyżej wymienione
Zespół ds. Asysty Rodziny
Zarząd Dróg Miejskich
złoty
Zarząd Mienia Komunalnego
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
wartość zerowa

3. Streszczenie raportu
Integralnym elementem skutecznego zarządzania procesem rozwoju Miasta jest monitoring
Strategii rozwoju. Obowiązek sporządzania raportu oraz metodyka corocznego monitorowania zawarta jest w rozdziale dziesiątym Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 20112020 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 2016 r., przedstawia sprawozdanie
z realizacji celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. Stanowi on źródło informacji o stopniu
realizacji Strategii, wskazuje zachodzące zmiany oraz określa dynamikę postępu w osiąganiu
przyjętych celów strategicznych.
Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część przedstawia opis i analizę poszczególnych
celów strategicznych w oparciu o mierniki statystyczne. W celu zobrazowania dynamiki,
w zakresie realizacji celów szczegółowych, zaprezentowano wartości wskaźników i dane od
roku 2008, które stanowiły podstawę do sporządzenia Diagnozy sytuacji społecznogospodarczej Białegostoku przy opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata
2011-2020 plus. Druga część Raportu stanowi podsumowanie działań podejmowanych
w 2016 roku, realizowanych przez odpowiedzialne za wdrożenie Strategii jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przyporządkowane do właściwych celów strategicznych oraz wpisujących się w dany cel priorytetów, kierunków działań i programów. Opis stanowi obszerną część raportu, co wskazuje na wielość działań podejmowanych w ramach
Strategii.
Przeanalizowano następujące obszary:
A.
B.
C.
D.
E.

Zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportu,
Infrastruktury społecznej i kapitału ludzkiego,
Rozwoju gospodarczego,
Kultury, sportu i turystyki,
Metropolia.

Dane ilościowe, zgodnie z założeniami metodycznymi monitoringu, przedstawiono według
przyjętego w Strategii wykazu wskaźników monitorowania w latach 2008-2016. Dane liczbowe do Raportu pozyskane zostały z Banku Danych Lokalnych oraz publikacji Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Dane ze statystyki publicznej poszerzone zostały o informacje uzyskane z Departamentów i Biur Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Straży Miejskiej, Zarządu
Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Mienia Komunalnego
oraz innych jednostek organizacyjnych Urzędu.
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4. Wprowadzenie
Monitoring to cykliczny proces gromadzenia danych i przetwarzania informacji o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus.

4.1.

Opis przedmiotu monitoringu

Proces monitorowania polega na systematycznej obserwacji trendów i zmian zachodzących
w ramach wdrażania poszczególnych polityk, programów i działań służących rozwojowi Miasta. Umożliwia kontrolę postępu w realizacji, weryfikację porównawczą osiąganych rezultatów 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 generujące wysokiej jakości miejsca pracy, zapewniające warunki dla rozwoju mieszkańców, zaspokajania ich potrzeb i aspiracji, z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i środowiska 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.
2.
3.
4.
5.

Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport.
Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki.
Rozwój gospodarczy.
Kultura, sport i turystyka.
Metropolia.

W ramach każdego z wymienionych obszarów wyznaczono cele strategiczne i priorytety,
przedstawione w tabeli 1.
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Tabela 1. Cele strategiczne i priorytety Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE,
INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
I TRANSPORT

Przestrzeń Miasta –
zharmonizowane,
przyjazne środowisko
do życia i rozwoju

1.

2.

3.

4.

Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury
funkcjonalnoprzestrzennej
z uwzględnieniem
wartości kulturowych i przyrodniczych.
Tworzenie efektywnego systemu
komunikacyjnego
Miasta z dużym
udziałem transportu zbiorowego
i ruchu rowerowego.
Zapewnienie
dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej.
Poprawa stanu
środowiska przyrodniczego przy
wzroście udziału
urządzonych terenów zieleni
miejskiej.

INFRASTRUKUTRA
SPOŁECZNA
I KAPITAŁ LUDZKI

Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne
mieszkańców

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Wspieranie
rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej.
Rozwój osobowy
i zawodowy
mieszkańców.
Wzrost jakości
i innowacyjności
kształcenia.
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Wspieranie
rodzin.
Wspomaganie
postaw prozdrowotnych
i zdrowego trybu
życia mieszkańców.
Poprawa skuteczności działań
w zakresie pomocy społecznej
i integracji.

ROZWÓJ
GOSPODARCZY
CELE STRATEGICZNE
Długofalowy wzrost
gospodarki opartej na
wiedzy i w konsekwencji większa liczba
jakościowo lepszych
miejsc pracy
PRIORYTETY
1. Wzmocnienie
ponadlokalnej
konkurencyjności firm sektora
MSP.
2. Rozwój innowacyjnej gospodarki.
3. Pozyskanie
inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych.
4. Rozwój powiązań gospodarczych ze
wschodnimi sąsiadami Polski
i UE – Białystok
liderem współpracy wschodniej.

KULTURA, SPORT
I TURYSTYKA

METROPOLIA

Atrakcyjność i
dostępność oferty
kulturalnej, sportowej, turystycznej
i rekreacyjnej

Rozwój powiązań
Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wspieranie
środowisk
twórczych
w Mieście
i rozwój infrastruktury.
Kreowanie
przedsięwzięć
kulturalnych
o prestiżowym
znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
Tworzenie
regionalnego
centrum turystycznego.
Wspieranie
przedsiębiorczości w sferze
turystyki
i działalności
kulturalnej.
Promowanie
aktywnych stylów życia
i rozwój infrastruktury rekreacyjnej.
Tworzenie
sportowego
centrum
o znaczeniu
ponadregionalnym.

1.

2.

3.

4.

5.

Integracja planistyczna obszaru
metropolitalnego.
Usprawnienie
powiązań infrastrukturalnych
z obszaru metropolitalnego.
Wzrost dostępności do usług
sfery społecznej
w obszarze metropolitalnym.
Tworzenie
wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego.
Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru
metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus.
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4.2.

Cel monitoringu

Głównym celem monitoringu jest analiza postępów w osiąganiu założeń Strategii Rozwoju
Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2016 dokonana na podstawie wskaźników monitorowania określonych w Załączniku 1. Wskaźniki monitorowania Strategii
oraz informacji o stanie zaawansowania poszczególnych działań podejmowanych w 2016
roku w Mieście Białystok w każdym z kierunków działań przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za wdrożenie Strategii.
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5. Analiza wskaźnikowa realizacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus
W latach 2008 – 2016 liczba mieszkańców Miasta nieznacznie wzrosła (0,8%), co stanowi
kontynuację niskiej dynamiki wzrostu liczby ludności. W roku 2016 Miasto zamieszkiwało
296 628 osób, z czego ponad połowę (53,1%) stanowiły kobiety. Wskaźnik feminizacji kształtował się na poziomie 113 kobiet na 100 mężczyzn.

Tysiące

Wykres 1. Liczba mieszkańców Białegostoku w latach 2008-2016 według płci [w tys.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, lipiec 2017 r.

Wskaźnik przyrostu naturalnego, w stosunku do poprzedniego roku, wzrósł o 0,7 punktu
promilowego, kontynuując tym samym wzrostową linię trendu.
Wykres 2. Przyrost naturalny w Białymstoku w latach 2008-2016 [osoby/1000 mieszkańców]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, lipiec 2017 r.
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W 2016 roku zaobserwowano ujemne saldo migracji (-0,17), co oznacza nieznaczny wzrost
spadkowego trendu zapoczątkowanego w 2015 r.
W 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w porównaniu z 2015 rokiem i wyniosła
9,0%.
Wykres 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Białymstoku na przestrzeni lat 2008-2016 [w %]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, lipiec 2017 r.

W 2016 roku liczba małżeństw wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 121, potwierdzając tendencję wzrostową obserwowaną od roku 2011, podczas gdy liczba rozwodów osiągnęła stan najniższy w całym analizowanym okresie (568).
W 2016 roku zaobserwowano zmniejszenie się, w stosunku do roku ubiegłego, ilości zanieczyszczeń pyłowych (o 1,6%) oraz zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych (o 5,6%) oraz
zwiększenie masy wytworzonych odpadów (o 11,2%).
W 2016 roku dochody budżetowe ogółem wyniosły 5 279,54 zł na jednego mieszkańca, co
oznacza wzrost r/r na poziomie 14,5%, a wydatki 5 131,45 zł na jednego mieszkańca, co
oznacza wzrost o 7,0% r/r.
Środki unijne pozyskane przez Miasto w 2016 roku wyniosły 154,48 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, tym samym odnotowano wzrost na poziomie 105,8% r/r.
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Wykres 4. Dochody, wydatki i środki unijne pozyskane przez Miasto Białystok [w zł/osoba]
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3785,02

3996,69
3205,91

3244,86

71,8
0

4260,19

4776,71
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2009

4322,15

4992,53

525,18
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1000

4963,44

5145,38

664,12

2011

4657,69

4877,61

439,63
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5869,61

5088,83
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4609,79

4796,17

75,08

2014

5279,54

5131,45

154,48
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Wydatki ogółem per capita
Środki unijne pozyskane przez Miasto per capita
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Finansów Miasta.

13 | S t r o n a

Tabela 2. Ogólne wskaźniki monitorowania
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

2

2 880

2 886

2 880

2 882

2 888

2 891

2 893

2 898

2 904

BDL

1.

Gęstość zaludnienia

osoby/km

2.

Przyrost naturalny

osoby/1000 mieszkańców

2,2

2,7

2,4

1,9

1,8

1,1

1,6

1,8

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

BDL

4.

Liczba kobiet na 100
mężczyzn

kobiety/100 mężczyzn

114

114

114

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

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

BDL

1,14

1,19

1,17

1,10

1,13

1,10

1,15

1,21

1,29

BDL

-1,15

-1,42

-0,64

-1,41

7.

Współczynnik dzietności

liczba urodzonych
dzieci/jedną kobietę
w wieku rozrodczym 15-49 lat

8.

Saldo migracji

osoby/1000 mieszkańców

1

0,25

-0,94

0,12

-0,79

1

-0,17

BDL

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

Źródło

%

7,8

11,7

12,3

12,4

13,3

13,7

11,9

10,5

9,0

BDL

9.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

10.

Dochody budżetów
gmin i miast na prawach
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

DFN

11.

Wydatki budżetów gmin
i miast na prawach
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

DFN

12.

Nadwyżka operacyjna

mln zł

119

71

50

31

35

88

74

55

144

DFN

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

14.

Wskaźnik zadłużenia

%

21,37

25,12

33,34

48,87

47,92

55,06

39,23

47,16

37,07

DFN

15.

Kwota długu

419 319,85

621 663,58

701 408,99

757 322,95

680 277,03

643 394,21

580 512,50

DFN

16.

Emisja zanieczyszczeń
pyłowych

t na km

2

2,53

1,84

1,75

1,50

1,26

1,21

1,11

1,29

1,27

BDL

17.

Emisja zanieczyszczeń
gazowych

t na km

2

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

BDL

tys. zł

201 527,55 280 150,61

75,08

154,48

DFN
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

18.

Odpady wytworzone

tys. t na km

19.

Ścieki wymagające
oczyszczania odprowadzone do wód lub do
ziemi

dam na km

3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

2

1,74

1,20

1,23

1,26

1,19

1,48

1,06

0,98

1,09

BDL

2

138,1

142,3

133,6

132,4

129,7

128,0

128,0

128,9

128,4

BDL

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2015, danych z Banku Danych Lokalnych oraz danych uzyskanych z Departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
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5.1.

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
z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych

funkcjonalno-przestrzennej

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 tożsamości przestrzennej.
 Tworzenie warunków przestrzennych służących wzmacnianiu funkcji metropolitalnych.
 Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa oraz podnoszenia
jakości istniejących zasobów mieszkaniowych.
 Poprawa jakości przestrzeni publicznych.
 Systemowe działania w kierunku kreowania integracyjnej, dostępnej przestrzeni
miejskiej, m. in. poprzez eliminowanie tzw. barier architektonicznych.
 Kreowanie wielkomiejskiego charakteru centrum Miasta.
 Aktywna rola samorządu w gospodarce gruntami, w tym w przygotowaniu terenów
inwestycyjnych, jako narzędzie do stymulowania pożądanych procesów przestrzennych i funkcjonalnych oraz zabezpieczenia strategicznych interesów Miasta.
 Zapewnienie priorytetu w sporządzaniu opracowań planistycznych dla obszarów:
konfliktów funkcjonalnych, zagrożonych naruszeniami ładu przestrzennego, wymagających przekształceń, kluczowych inwestycji oraz związanych z ważnymi przestrzeniami publicznymi, a także wyprzedzająca koordynacja przygotowania tych opracowań z realizacją inwestycji liniowych.
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Można zaobserwować następujące trendy:
 Stopień pokrycia Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
wzrósł z 25% w 2008 do 48,5% w roku 2016. Dynamika wzrostu stopnia pokrycia
miejscowymi planami zagospodarowania od 2012 roku nie ulega większym wahaniom. Obecnie odnotowano wzrost w stosunku r/r (o 3,6%).
 Stosunek wartości gruntów zbywanych do nabywanych przez Miasto wzrósł z poziomu 2,7% do 4,9%.
 Zaobserwowano wzrost odsetka transakcji zbycia gruntów komunalnych objętych aktualnym MPZP o 21 p. p. – obecnie kształtuje się na poziomie 67%.
 W 2016 roku wielkość powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku wzrosła
w stosunku do roku poprzedniego o 7,3 m2 i wyniosła 72,8 m2.
Wykres 5. Pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi [%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Urbanistyki.
2

Wykres 6. Wielkość powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku [m ]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
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2016

A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego Miasta z dużym udziałem transportu 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 miejskich, przejazdów przez tory kolejowe oraz ruchliwych arterii komunikacyjnych.
 Doskonalenie systemu zarządzania i sterowania ruchem poprzez stosowanie rozwiązań opartych o Inteligentne Systemy Transportowe.
 Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu zbiorowego, w tym z wykorzystaniem zaawansowanych systemów telematycznych.
 Rozbudowa systemu korytarzy autobusowych wysokiej jakości.
 Wprowadzanie rozwiązań wspierających atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz rowerowego, w tym w postaci stref ruchu uspokojonego.
 Usprawnienie systemu parkingowego w zgodzie z priorytetami polityki przestrzennej
i transportowej Miasta.
 Modernizacja i rozwój uzupełniającego układu ulicznego w koordynacji z rozwojem
infrastruktury technicznej.
 Wprowadzanie rozwiązań służących ograniczaniu hałasu komunikacyjnego.
 Wspieranie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności transportowej Miasta.
Można zaobserwować następujące trendy:
 Długość ulic układu podstawowego zwiększyła się o 14,2 km w stosunku do roku
2008.
 Nie zmieniła się długość korytarzy autobusowych wysokiej jakości (tzw. buspasów)
w stosunku do roku poprzedniego.
 Długość ścieżek rowerowych zwiększyła się o 3,4 km r/r oraz o 77,6 km w stosunku
do roku 2008.
 Liczba skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z priorytetem dla transportu zbiorowego
lub pojazdów specjalnych wyniosła 94,4%. Liczba skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
ze sterowaniem adaptacyjnym (zależnym od ruchu) i koordynacją („zielona fala”) wynosiła 100,0%, odnotowując tym samym wzrost o 23,6 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.
 Liczba pasażerów komunikacji miejskiej nieznacznie wzrosła (o 0,1%) w stosunku do
roku ubiegłego, zaś wzrost liczby pasażerów na przestrzeni lat 2008-2016 wyniósł
3,2%.
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Wykres 7. Liczba pasażerów korzystających z transportu zbiorowego [w tys. os.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Wykres 8. Długość korytarzy autobusowych wysokiej jakości - dane dot. długości bus pasów [km]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
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Wykres 9. Długość dróg rowerowych [km]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich.

A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury 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
finansowanie 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 infrastruktury technicznej.
Można zaobserwować następujące trendy:
 Długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa
magistralna i rozdzielcza (bez przyłączy) oraz sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (bez przyłączy)) wzrosła o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego a w całym
analizowanym okresie, tj. 2008-2016 o 31,0%.
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 Długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej zwiększyła się r/r: sieć wodociągowa r/r o 1,3%, gazowa o 1,8%, zaś kanalizacyjna o 1,9%. W stosunku do roku 2008
poszczególne sieci zwiększyły się kolejno o: 23,0%, 16,8% oraz 39,7%.
 W latach 2008-2016 kubatura budynków ogrzewanych centralnie wzrosła o 2,3%.
Wykres 10. Długość funkcjonujących podsystemów infrastruktury technicznej [km]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wodociągów Białostockich.
2

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

600
500
400
300

466,2

327,0
436,1

335,9

485,2

479,9

470,8

346,5

447,6

376,2

458,4

408,9

465,7

418,5

502,3

431,6

517,6

544,7

535,0

516,6

508,6

493,9

456,7

448,4

516,4

529,4

536,5

200
100
0
2008

2009

2010

sieć rozdzielcza kanalizacyjna

2011

2012

2013

sieć rozdzielcza gazowa

2014

2015

sieć rozdzielcza wodociągowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
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2016

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

W zakresie powyższego priorytetu przyjmuje się następujące kierunki:


Osiągnięcie wyższych standardów ochrony środowiska, a także utrzymania czystości i porządku.



Stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania wód opadowych.



Rozwój terenów zieleni urządzonej przy poszanowaniu unikalnych walorów przyrodniczych.



Zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego Miasta i ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych przed ekspansją inwestycyjną.

Można zaobserwować następujące trendy:


Powierzchnia parków skwerów zieleńców, zieleni cmentarnej oraz trawników w pasach
drogowych w 2016 roku wyniosła 353,55 ha, co stanowi ponad 3-krotny wzrost w stosunku do roku 2008.
Odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków wyniósł w roku 2016
99,0% i zmalał w stosunku do ubiegłego roku o 0,2%.
Ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do
redukcji wzrosła o 43,5 t na km2 r/r, zaś zanieczyszczeń gazowych wzrosła o 2,5 t na km2
r/r. W stosunku do roku 2008 nastąpił spadek zanieczyszczeń gazowych zatrzymanych
lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji o 0,6 t na km2, zaś ilość zatrzymanych
zanieczyszczeń pyłowych wzrosła o 40,6 t na km2.




Wykres 12. Wielkość powierzchni zielonych terenów urządzonych [ha]

400
350

294,31

296,31

308,86

302,41

332,42

331,56

353,55

353,55

300
250
200
150

107,41

100
50
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej.

23 | S t r o n a

Tabela 3 Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport
Nazwa wskaźnika

Lp.

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

%

25

25

26

32

43

45

45,2

2

46,8

48,5

DU

szt.

8

8

8

8

8

8

9

9

9

ZDM

tys. os.

98 542

93 877

90 930

100 122

102 590

101 148

101 530

101 564

101 666

BKM

1.

Pokrycie powierzchni Miasta planami miejscowymi

2.

Liczba przejazdów bezkolizyjnych
przez tory na ciągach komunikacyjnych podstawowego układu komunikacyjnego Miasta

3.

Liczba pasażerów przewiezionych
przez zbiorowy transport miejski

4.

Korzystający z wodociągów

%

97,8

97,8

97,1

97,2

97,2

97,3

97,3

97,4

97,4

BDL

5.

Korzystający z sieci kanalizacyjnej

%

95,9

96,0

95,4

95,6

95,7

95,9

96,0

96,1

96,2

BDL

6.

Korzystający z sieci gazowej

%

91,1

91,4

90,6

90,6

91,9

91,9

91,8

91,3

91,3

BDL

7.

Kubatura budynków ogrzewanych
centralnie

8.

Sieć rozdzielcza wodociągowa

2

tys. mᶟ

32 165

32 735

33 329

34 764

35 268

35 514

36 195

36 856

37 687

MPEC
(obecnie:
Enea Ciepło
Sp. z o.o.)

/100 km²

436,1

447,6

458,4

465,7

502,3

517,6

516,4

529,4

536,5

BDL

Z planem części os. Jaroszówka 46,3%.
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Nazwa wskaźnika

Lp.

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

431,6

448,4

456,7

BDL

9.

Sieć rozdzielcza kanalizacyjna

/100 km²

327,0

335,9

346,5

376,2

408,9

418,5

10.

Sieć rozdzielcza gazowa

/100 km²

466,2

470,8

479,9

485,2

493,9

508,6

516,6

535,0

544,7

BDL

11.

Zanieczyszczenia pyłowe 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

BDL

12.

Zanieczyszczenia gazowe 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

BDL

13.

Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzo3
nych w ciągu roku

%

75

80

69

92

73

82

0,9

1,6

11,3

BDL

14.

Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków w stosunku do ludności
ogółem

%

96,42

96,58

96,9

97,7

98,5

99,3

99,2

99,2

99,0

BDL

15.

Długość dróg gruntowych

km

70

94

91

87

85

83

83

78,8

74,0

ZDM

A. 1. KREOWANIE PRAWIDŁOWEJ I RACJONALNEJ STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH

1.

Wielkość powierzchni użytkowej
4
mieszkań oddanych do użytku

3
4

2

m /szt.

89,6

82,8

83,2

75,2

69,0

68,6

68,6

65,5

72,8

BDL

Zmiana metodologii badania od 2014 r.
Zmiana nazwy wskaźnika z: Wielkość powierzchni użytkowej/liczby mieszkań oddanych do użytku.
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Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

2.

Stosunek wartości gruntów zbywa5
nych do nabywanych przez Miasto

%

2,3

1,2

0,4

0,8

5,3

1,9

1,9

2,7

4,9

DSK

3.

Odsetek transakcji zbycia gruntów
komunalnych objętych aktualnym
MPZP

%

38

41

57

55

36

76

67

46

67

DSK

Lp.

4.

5.

Ocena jakości przestrzeni publicznej przez mieszkańców

Ocena jakości przestrzeni publicznych, dokonana przez osoby niepełnosprawne

5

badanie opinii
mieszkańców

84,4% poprawiła
się
10,2% pozostała
bez zmian
1,2% uległa
pogorszeniu
4,2% trudno
powiedzieć

BWszczegółowy
opis w rozdziale „Opis
wyników
badań wraz z
analizą
i
interpretacją”
Raportu
z
ewaluacji
Strategii za
lata
20112014

badanie opinii
osób niepełnosprawnych

80,8% poprawiła
się
17,3% pozostała
bez zmian
1,9% uległa
pogorszeniu

BWszczegółowy
opis w rozdziale „Opis
wyników
badań wraz z
analizą
i
interpretacją”
Raportu
z
ewaluacji
Strategii
za
lata
20112014

Wskaźnik wyliczony w oparciu o proporcje i podany w wartości liczbowej ułamkowej.
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Nazwa wskaźnika

Lp.

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

A. 2. TWORZENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA Z DUŻYM UDZIAŁEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORAZ RUCHU ROWEROWEGO

6.

Średnia prędkość autobusów komunikacji miejskiej

km/h

BD

16,12

16,42

16,66

16,49

16,56

16,40

16,30

16,04

BKM

7.

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

ZDM

8.

Liczba przejazdów przez tory kolejowe

szt.

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ZDM

9.

Długość ulic układu podstawowe6
go

km

109

110

114

116,7

122,4

123,1

123,3

123,3

123,3

ZDM

10.

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

%

BD

BD

BD

23

22

22

22

76,4

100,0

ZDM

11.

Liczba pasażerów transportu zbiorowego

liczba osób

98 542358

93 877 222

101 529
958

101 564 248

101 665 574

BKM

12.

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z priorytetem dla transportu
zbiorowego lub pojazdów specjalnych jako % skrzyżowań z sygnalizacją świetlną

%

BD

BD

97

94,4

ZDM

6

90 930 038 100 121 836 102 589 594 101 148 298

BD

2

5

5

5

Wskaźnik nie zawiera obwodnic.
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Nazwa wskaźnika

Lp.

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

12,63

12,80

12,80

BKM

13.

Długość korytarzy autobusowych
7
wysokiej jakości

km

0,37

0,37

0,37

3,67

4,20

12,00

14.

Długość dróg rowerowych

km

34,4

42,0

45,0

64,1

72,5

88,0

105,3

108,6

112,0

ZDM

15.

Długość ulic objętych rozwiązaniami z zakresu uspokojenia ruchu

km

0

0,8

0,8

0,8

BD

BD

BD

5,68

5,68

ZDM

16.

Liczba miejsc parkingowych w
centrum Miasta w tym w obiektach
wielopoziomowych

szt.

BD

BD

BD

3 650

3 650

3 650

3 745

3 745

3 745

ZDM

17.

Odsetek ludności zamieszkałej w
Mieście narażonej na hałas drogowy, kolejowy, przemysłowy (w
8
dzień i w nocy)

%

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

DWN - 2,91 %;
LN - 1,07 %

DOS

18.

Odsetek badanych mieszkańców
zadowolonych z poziomu jakości
usług transportu zbiorowego

19.

Ocena poziomu rozwiązań dróg
rowerowych

7

badanie opinii
mieszkańców

60,1%

BW

badanie opinii
mieszkańców

85,4% pozytywnie
10,3% neutralnie
1,7% negatywnie
2,6% -

BW

Dane dotyczą długości buspasów.
Podanie niniejszego wskaźnika możliwe jest tylko z mapy akustycznej, która sporządzana jest co 5 lat.
9
Wskaźnik zaktualizowano w oparciu o całościowy wynik pomiarów uzyskany w 2014 roku.
8
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LDWN24,66%;
9
LN-11,67%

Nazwa wskaźnika

Lp.

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

1 057

1 073

WB

trudno
powiedzieć
A. 3. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI NOWOCZESNYCH, EFEKTYWNYCH I NIEZAWODNYCH SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

20.

Długość funkcjonujących podsys10
temów infrastruktury technicznej

km

819

840

862

901

978

1 007

1 022

21.

Stosunek środków pozabudżetowych i budżetowych w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

wskaźnik

BD

BD

BD

47%

49%

85%

94,4% 12
5,6%

95,71% 13
4,29%

85,95 % 14
14,05 %

PUHP „LECH”

22.

Wartość energii odzyskanej z od15
padów

MWh

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

12 533

58 699

PUHP „LECH”

23.

Długość szerokopasmowych linii
16
teleinformatycznych

km

BD

BD

BD

BD

BD

BD

70

BD

BD

INF

7 874 000

MPEC
(obecnie:
Enea Ciepło
Sp. z o.o.)

24.

Powierzchnia ogrzewana

m²

6 769 000

6 882 000

6 999 000

7 334 000

7 409 000

7 500 000

11

7 619 000

7 746 000

10

Wskaźnik zawiera: sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą (bez przyłączy) oraz sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (bez przyłączy).
Korekta długości sieci opublikowanej w zeszłorocznym Raporcie wynikająca z błędnego zakwalifikowania długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wasilków.
12
94,4% - środki pozabudżetowe; 5,6% - środki budżetowe.
13
95,71% - środki pozabudżetowe; 4,29% - środki budżetowe.
14
85,95 % - środki pozabudżetowe, 14,05 % - środki budżetowe.
15
Zmiana jednostki z J na MWh.
16
Wskaźnik prezentuje długość linii teleinformatycznych w km. Nie ma możliwości wyliczenia wskaźnika w przeliczeniu na liczbę użytkowników.
11
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Nazwa wskaźnika

Lp.

25.

Jednostka

Produkcja i zakup ciepła (woda)

GJ

2008

4 339 869

2009

4 400 691

2010

4 721 978

2011

4235 831

2012

4 353 110

2013

4 194 000

2014

3 907 250

2015

3 763 828

2016

Źródło

4 232 866

MPEC
(obecnie:
Enea Ciepło
Sp. z o.o.) /
PUHP „LECH”

7,6

DGK

465,3

DGK

A. 4. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PRZY WZROŚCIE UDZIAŁU URZĄDZONYCH TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ

26.

Długość oddanych do użytku odcinków kanalizacji deszczowej

km

7,86

16,05

11,83

31,73

23,31

35,60

27.

Długość funkcjonujących odcinków
kanalizacji deszczowej

km

412

418

430

441

441

442

28.

Stopień zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz stan zachowania ekosystemów występujących na terenach otwartych
objętych zagospodarowaniem

analiza jakościowa

29.

Wielkość powierzchni zielonych
19
terenów urządzonych

ha

17

5,53

445,8

457,7

11,5

18

BW

107,41

294,31

296,31

308,86

302,41

332,42

331,56

353,55

353,55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2015, danych z Banku Danych Lokalnych oraz danych uzyskanych z Departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

17

Długość kanalizacji deszczowej przyjętej w 2014 r. na stan Departamentu Gospodarki Komunalnej UM (bez przyłączy).
W 2015 r. długość kanalizacji deszczowej na stanie Wodociągów Białostockich (bez przyłączy) wynosiła 6,4 km.
19
Wskaźnik zawiera: zieleńce w pasach drogowych, parki, skwery i zieleńce, zieleńce cmentarne na terenie Miasta Białystok. Nie zawiera gruntów leśnych.
18
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DOS

5.2.

Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki

CEL STRATEGICZNY B
WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW
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,
przedsiębiorcami, instytucjami non-profit, uczelniami.
 Wspieranie mniejszości narodowych.
 Białystok jako pomost między Wschodem a Zachodem.
Można zaobserwować następujące trendy:
 W Białymstoku funkcjonuje centrum aktywności lokalnej – Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
 Od 2016 roku w Białymstoku funkcjonuje 11 rad osiedli.
 Liczba stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji społecznych wzrosła r/r o 4,8%, zaś
w perspektywie całego analizowanego okresu o 51,7%.
Wykres 13. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji [liczba organizacji/10 tys.
mieszkańców]

45
40
35

29

30

32

34

35

2011

2012

38

40

42

44

2015

2016

30

25
20
15
10
5
0
2008

2009

2010

2013

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
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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
wychowania oraz kształcenia i poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży uzdolnionej, niepełnosprawnej oraz wyrównywanie szans zaniedbanych wychowawczo.
 Doskonalenie warunków dla kształcenia zawodowego, ustawicznego i specjalnego
dostosowanego do rynku pracy.
 Tworzenie możliwości rozwoju i uzupełniania kwalifikacji kadry pedagogicznej, administracyjno-obsługowej, socjalnej, terapeutycznej i naukowej.
 Rozwijanie umiejętności kluczowych ukierunkowanych na przystosowanie absolwenta szkoły do życia zawodowego i osobistego.
Można zaobserwować następujące trendy:
 Odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną, w stosunku do ogółu dzieci w wieku
od 3 do 6 lat, w 2016 roku wyniósł 97,6%, odnotowując spadek o 1,3 p.p. w stosunku
do roku ubiegłego.
 Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych w roku 2016 wyniósł
109%, zaś w gimnazjach 108%. W przypadku wartości współczynnika skolaryzacji dla
szkół podstawowych nastąpił wzrost r/r o 8 punktów procentowych, a w przypadku
gimnazjów o 2 p.p.
 Liczba studentów od roku 2009 utrzymuje się w trendzie spadkowym. W roku 2016
nastąpił spadek liczby studentów o 4,2% r/r. Na 1000 mieszkańców przypadało 98
studentów.
 Wydatki na finansowanie wyposażenia bazy techniczno-dydaktycznej w 2016 roku
wyniosły 3 862 938,14 zł, co oznacza ponad 2-krotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego oraz najwyższy poziom w całym analizowanym okresie.
 Liczba olimpijczyków i laureatów olimpiad i turniejów na szczeblu ogólnokrajowym
zmalała r/r o 128 osób, a w całym analizowanym okresie odnotowano wzrost o 141
osób.
 Liczba przyznanych dzieciom i młodzieży uzdolnionej naukowo, artystycznie i sportowo stypendiów zmalała r/r o 7, a w całym analizowanym okresie nastąpił 2-krotny
wzrost. Liczba uczniów objętych stypendiami motywacyjnymi zmalała r/r o 35 osób,
a w całym analizowanym okresie wzrosła o 8,3%.
 Liczba uczniów przedwcześnie przerywających edukację zmalała r/r o 32 osoby.
W całym analizowanym okresie nastąpił ponad 3-krotny spadek.
 Liczba nauczycieli uczestniczących w formach kursowych wzrosła o 4,5% r/r. osiągając
poziom 19 174 osób. Wzrosła również liczba przeszkolonych nauczycieli do pracy
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z uczniami niepełnosprawnymi oraz mającymi trudności w nauce i zachowaniu
o 5,9% r/r, osiągając wartość 2 077 osób.
Wykres 14. Współczynniki skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych oraz gimnazjach [%]
110%
109%
108%
108%

106%

107%
106%

104%

106%

107%
106%

106%

106%

106%

105%
104%

102%

103%

103%

102%

100%

101%

98%
96%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych
współczynnik skolaryzacji brutto w gimnazjach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.

Wykres 15. Kadra nauczycielska w Białymstoku

23 627

25 000

24 992
22 167
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19 473

20 000 18 547

16 793

18 358

19 174

313

1 961
335
2 929
2 077

2 622
543
2 610

3 537
347
2 666

4 049

5 791
372

3 199

1 204
2 880
5 849
981

3 246
1 147
2 834
2 945

5 000

2 939

10 000

2 551
1 022
2 985

15 000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba nauczycieli uczestniczących w formach kursowych
Liczba przeszkolonych nauczycieli do prowadzenia godzin wychowawczych
Liczba przeszkolonych nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz mającymi
trudności w nauce i zachowaniu

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego
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 [%]
130%
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118% 122%
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112% 111%
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80%
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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
techniczną.
 Doskonalenie współdziałania pracodawców, uczelni oraz szkół.
 Modyfikacja kształcenia tradycyjnego na rzecz kształcenia innowacyjnego i kreatywnego.
Można zaobserwować następujące trendy:
 W analizowanym okresie nastąpiło polepszenie wyposażenia szkół w sale multimedialne i pracownie symulacyjne do kształcenia zawodowego i specjalistycznego.
W 2016 roku liczba pracowni wzrosła o 30,3% r/r, a w całym analizowanym okresie
wzrosła niemal trzykrotnie.
 W 2016 roku liczba nauczycieli przeszkolonych w zakresie stosowania nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych wyniosła 808, co oznacza spadek
o 30,8% w porównaniu do roku poprzedniego.
 Liczba umów oraz porozumień o współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami przełamała tendencję spadkową obserwowaną od 2009 roku, kształtując się na poziomie
656.
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 Odnotowano wzrost o 39,8% liczby uczniów objętych stażami i praktykami w przedsiębiorstwach i na uczelniach. W 2016 roku z możliwości takiej skorzystało
2 790 osób.
 Liczba wdrożonych modułowych programów kształcenia spadła r/r o 1,5% osiągając
wartość 65 programów.
 Odnotowano wzrost liczby wprowadzonych innowacji pedagogicznych o 58,9% oraz
spadek liczby autorskich programów kształcenia o 34,5%.
Wykres 17. Autorskie programy kształcenia oraz innowacje pedagogiczne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji.

Wykres 18. Liczba przeszkolonych nauczycieli oraz osób z kadry administracyjno-obsługowej w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
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liczba przeszkolonych osób kadry administracyjno-obsługowej w zakresie stosowania
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ze środków Miasta
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji.
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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.
Można zaobserwować następujące trendy:
 System przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagowania na zaistniałe zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, a także stan mienia i środowiska był w analizowanym
okresie systematycznie doskonalony poprzez poprawę logistycznego wyposażenia
oraz organizacji współdziałania i współpracy służb, inspekcji, straży oraz pozostałych
instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.
 Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym
w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców – spadła r/r o 4,1%, a w całym analizowanym okresie o 30,8%.
Wykres 19. Przestępstwa stwierdzone w zakończonym postępowaniu przygotowawczym [liczba przestępstw/10 tys. mieszkańców]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
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2016

B.5. Wspieranie rodzin

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:
 Wspomaganie rodziny w jej rozwoju i funkcjach społecznych.
 Wzmacnianie i doskonalenie współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym i społecznym.
 Rozwijanie systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną.
 Wspieranie systemu instytucji asystenta rodziny.


Wypracowanie i wspieranie systemu budownictwa społecznego.

Można zaobserwować następujące trendy:

 W 2016 r. w Mieście funkcjonowało 259 programów wspomagających wychowawczą
funkcję rodziny (wzrost r/r o 14,6%), z których skorzystało 15 334 rodziców (o 35,7%
więcej niż w roku ubiegłym).
 Przy 13 białostockich szkołach funkcjonowały „Szkoły dla Rodziców”. Jest to najmniejsza liczba w całym analizowanym okresie. Jednakże odnotowano zarówno wzrost
liczby rodziców uczestniczących w tychże szkołach oraz wzrost zainteresowania rodziców włączaniem się w działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
odpowiednio o 6,4% i 26,9%.
 W 2016 r. liczba dzieci korzystających ze wsparcia kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, natomiast liczba rodzin korzystająca ze wsparcia: psychicznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, rodzinnego, socjalnego i materialnego zmalała o 7,4% w stosunku do roku poprzedniego.
 W 2016 roku w Białymstoku funkcjonowało 25 wykwalifikowanych asystentów rodziny (o 1 więcej niż w roku ubiegłym), z pomocy których skorzystało 228 rodzin, co stanowi spadek o 5,4% w stosunku do 2015 r.
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Wykres 20. Liczba mieszkań socjalnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarząd Mienia Komunalnego.

Wykres 21. Liczba rodzin i dzieci korzystających ze wsparcia
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Źródło: Opracowanie własne, w latach 2008-2014 na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w latach 2015-2016 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.
Można zaobserwować następujące trendy:
 Pozytywnym zjawiskiem był spadek wskaźnika umieralności niemowląt z 7,1‰
w 2008 roku do 1,6‰ w roku 2016.
 W 2016 roku w Mieście funkcjonowało 501 programów profilaktycznych, co oznacza
spadek r/r o 2,9%. Spadek liczby programów przekłada się na spadek liczby osób objętych tymi programami na poziomie 29,5%.
 W 2016 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało 60 lekarzy oraz 174 pracowników kadry
medycznej.
Wykres 22. Liczba programów profilaktycznych oraz osoby objęte takimi programami
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji.
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B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji
W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:
 Zwiększenie efektywności działania pomocy społecznej.
 Stworzenie systemu wczesnej interwencji w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej, zawodowej i edukacji.
 Utworzenie systemu informacji o osobach szczególnej troski, propagowanie wrażliwości społecznej i tolerancji.
 Rozwijanie systemu wsparcia osób w sytuacji kryzysowej i doświadczających przemocy.
Można zaobserwować następujące trendy:
 W 2016 r. 20 organizacji pozarządowych realizowało projekty w drodze otwartych
konkursów ofert i w trybie małych grantów, osiągając tym samym poziom z poprzedniego roku.
 W 2016 roku w Mieście realizowane były, analogicznie do roku poprzedniego, 4 programy wsparcia osób niepełnosprawnych.
 W 2016 r. osoby niepełnosprawne złożyły 2 621 wniosków o dofinansowanie w ramach środków z PFRON, co oznacza spadek o 5,7% r/r i złamanie trendu wzrostowego.
 Na przestrzeni lat 2008-2016 systematycznie wzrastała liczba placówek wsparcia
osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, osiągając poziom 14
placówek.
Wykres 23. Liczba placówek wsparcia osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych.
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Tabela 4 Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki
Lp.

Nazwa wskaźnika

20

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

miejsca/1000 dzieci
w wieku od 0 do 2 lat

65

72

76

86

101

119

140

153

157

BDL

miejsca/1000 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat

781

816

800

777

786

795

912

824

947

BDL

1.

Liczba miejsc w żłobkach

2.

Liczba miejsc w przedszkolach

3.

Współczynnik skolaryzacji
brutto w szkołach podstawowych

%

102

103

103

106

106

107

104

101

109

BDL

4.

Współczynnik skolaryzacji
brutto w gimnazjach

%

107

106

105

106

106

106

106

106

108

BDL

5.

Liczba studentów

osoby/1000 mieszkańców

157

160

154

144

135

120

110

103

98

BDL

6.

Liczba lekarzy

osoby/10 tys. mieszkańców

48

49

49

51

BD

56

55

56

60

BDL

7.

Kadra medyczna ogółem

osoby/10 tys. mieszkańców

149

152

153

153

BD

168

163

168

174

BDL

8.

Liczba placówek ambulatoryj24
nej opieki zdrowotnej

jednostki/10 tys.
mieszkańców

8

8

9

9

10

10

10

10

10

BDL

22

23

21

20

Miejsca ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi).
Wskaźnik obejmuje miejsca w przedszkolach i przedszkolach specjalnych.
22
Wskaźnik obejmuje personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy.
23
Wskaźnik obejmuje: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne wg podstawowego miejsca pracy.
24
Od 2012 r. porady dotyczą placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prezentowanych łącznie z przychodniami MON oraz MSW.
21
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

jednostki/mieszkańca

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BDL

jednostki/10 tys.
mieszkańców

87

87

86

79

85

85

86

84

85

BDL

9.

Liczba porad ogółem udzielonych w placówkach ambulato25
ryjnej opieki zdrowotnej

10.

Liczba łóżek w szpitalach

11.

Liczba mieszkańców placówek
przypadająca na jedno miejsce
placówki stacjonarnej pomocy
społecznej

osoby/miejsce

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

BDL

13.

Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym

jednostki/10 tys.
mieszkańców

240

248

230

244

251

233

178

173

166

BDL

14.

Wzrost liczby mieszkań rok do
roku

%

1,3

1,3

0,5

1,4

1,9

1,3

1,4

1,7

1,4

BDL

15.

Mieszkania oddane do użytku

szt.

1 574

1 533

1 630

1 711

2 249

1 574

1 736

2 088

1 795

BDL

16.

Mieszkania oddane do użytkowania

jednostki/1000
mieszkańców

5,35

5,21

5,55

5,82

7,63

5,34

5,88

7,06

6,06

BDL

17.

Zasoby mieszkaniowe ogółem
na 1000 mieszkańców

jednostki/1000
mieszkańców

391

396

400

398

BD

415

415

427

432

BDL

26

25
26

Od 2012 r. porady dotyczą placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prezentowanych łącznie z przychodniami MON oraz MSW.
Wskaźnik obejmuje liczbę łóżek w szpitalach ogólnych.
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Lp.

18.

Nazwa wskaźnika
Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania

Jednostka

m

2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

60

60

60

60

61

61

61

61

61

BDL

1

1

1

1

DSP

11

BRM

B.1. WSPIERANIE ROZWOJU TOŻSAMOŚCI I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

1.

Liczba centrów aktywności lokal27
nej

jednostka

2.

Liczba funkcjonujących rad osiedli

jednostka

1

1

1

1

1

W Białymstoku rady osiedli funkcjonują od 2016 r.

B.2. ROZWÓJ OSOBOWY I ZAWODOWY MIESZKAŃCÓW

3.

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

4.

Liczba dzieci, którym zorganizowano zespoły wczesnego wspomaga29
nia dziecka

jednostka

42

66

92

134

219

217

277

251

237

EDU

5.

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

EDU

27

Centrum aktywności lokalnej rozumiane jest jako Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
Dane Departamentu Edukacji dotyczące wskaźników ilościowych uzyskane zostały na podstawie informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Systemu Informacji
Oświatowej oraz ankiet skierowanych do przedszkoli, 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%.
29
Nazwa wskaźnika została zmieniona z: Liczba miejsc w funkcjonujących zespołach wczesnego wspomagania dziecka.
28
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28

EDU

Lp.

6.

7.

8.

9.

Nazwa wskaźnika
Średni wynik osiągnięty przez
białostockie szkoły ze sprawdzianu dla uczniów klas szóstych
w porównaniu do średniej krajowej
Średni wynik osiągnięty przez
białostockie szkoły z egzaminów
gimnazjalnych w porównaniu do
średniej krajowej
Średni wynik matur osiągnięty
przez białostockie szkoły w
porównaniu do średniej krajowej
Średni wynik osiągnięty przez
białostockie szkoły z egzaminów
zawodowych, w porównaniu do
średniej krajowej

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

%

107,69

112,28

111,48

109,52

110,52

110,00

125,00

121,88

125,30

EDU

%

107,76

104,20

109,13

110,00

108,16

113,4

116,47

124,07

122,53

EDU

%

97,53

92,86

98,78

93,21

102,33

102,04

117,73

116,34

101,20

EDU

%

98,81

96,67

103,92

105,92

108,59

102,00

96,31

104,34

97,94

EDU

10.

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

EDU

11.

Liczba olimpijczyków i laureatów
olimpiad i turniejów na szczeblu
ogólnokrajowym

osoba

259

361

425

549

750

926

454

528

400

EDU

12.

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

jednostka

172

246

281

277

306

304

354

369

362

EDU

13.

Liczba uczniów objętych stypendiami motywacyjnymi

osoba

1 130

1 025

1 143

1 127

1 207

1 056

1 073

1 259

1 224

EDU
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

osoba

1 340

1 344

1 458

1 683

1 638

1 223

857

644

683

EDU

%

54,69

56,8

63,56

66,56

56,5

56,91

65,29

30,11

72,40

EDU

14.

Liczba uczniów objętych programem socjoterapii

15.

Liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających z zajęć
pozalekcyjnych adresowanych
do nich w stosunku do ogółu
uczniów niepełnosprawnych

16.

Liczba uczniów objętych pro30
gramami pomocy socjalnej

osoba

2 794

2 776

3 730

2 358

3 526

2 958

3 643

3 269

2 224

MOPR

17.

Liczba uczniów przedwcześnie
przerywających edukację w
stosunku do ogółu uczniów

osoba

845

805

817

760

352

570

336

295

263

EDU

18.

Liczba ofert centrum kształcenia
zawodowego

jednostka

160

175

170

172

293

147

105

110

138

EDU

19.

Wysokość środków finansowych
na wyposażenie bazy techniczno-dydaktycznej

zł

693 612,80

3 862 938,14

EDU

20.

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

EDU

21.

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

EDU

30

1 128 210,80 1 773 217,70 1 801 245,60 2 130 945,90 2 688 581,00 2 303 648,58 1 814 840,95

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

Źródło

22.

Liczba przeszkolonych nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi 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

EDU

23.

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego

osoba

1 022

1 147

1 204

981

372

347

543

335

313

EDU

%

33,08

32,66

32,34

32,90

35,16

36,96

26,19

42,57

51,80

EDU

%

58,31

58,8

58,34

63,3

86,41

87,72

79,21

32,20

66,78

EDU

24.

25.

Liczba uczniów uczestniczących
w zajęciach z przygotowania do
życia w rodzinie w stosunku do
31
ogółu uczniów
Liczba uczniów gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych objętych doradztwem i preorientacją
zawodową w stosunku do ogółu
uczniów

B.3. WZROST JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI KSZTAŁCENIA

26.

Liczba sal multimedialnych i pracowni symulacyjnych do kształcenia
zawodowego i specjalistycznego

jednostka

137

158

187

219

285

334

318

314

409

EDU

27.

Liczba przeszkolonych nauczycieli w
zakresie stosowania nowoczesnych
technologii

osoba

973

983

1 284

1 374

930

513

1 157

1 168

808

EDU

31

W odniesieniu do wszystkich uczniów realizujących obowiązek szkolny (bez przedszkoli).
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

28.

Liczba przeszkolonych osób kadry
administracyjno-obsługowej w
zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych ze środków
Miasta

osoba

121

109

142

166

159

302

234

200

322

EDU

29.

Liczba kadry nauczycielskiej i
administracyjno-obsługowej w
etatach przeliczeniowych

etat

8 326

8 376

8 406

8 358

8 245

7 744

8 051

8 165

8 197

EDU

30.

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

EDU

31.

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

EDU

32.

Liczba wdrożonych modułowych
programów kształcenia

jednostka

43

43

49

47

75

71

54

66

65

EDU

33.

Liczba autorskich programów
kształcenia

jednostka

190

226

245

241

316

313

217

194

127

EDU

34.

Liczba wprowadzonych innowacji
pedagogicznych

jednostka

38

67

135

156

127

150

137

90

143

EDU
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

2

1

BZK

43 181

EDU/MOPR/
POW

34

269

EDU/MOPR/
POW

35

274

EDU/MOPR/
POW

B.4. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

35.

Liczba katastrof i sytuacji kryzysowych

jednostka

1

0

2

2

0

0

0

36.

Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w różnego
rodzaju programach profilak33
tycznych

osoba

42 250

44 576

49 937

49 109

47 946

47 063

46 865

41 080

32

B.5 WSPIERANIE RODZIN

37.

Liczba pracowników poradnictwa rodzinnego i psychologiczno-pedagogicznego zajmujących się poradnictwem

osoba

223

423

256

252

276

272

237

188

38.

Liczba programów wspomagających wychowawczą funkcję
rodziny

jednostka

244

259

265

358

283

334

302

226

32

1. Pożar w Zakładzie Energetycznym (brak zasilania w energię elektryczną w centrum miasta - dla ok. 30 000 mieszkańców - na ok. 3 godziny). 2. Awaria magistrali ciepłowniczej w okolicach ul. Andersa 1 (brak ogrzewania i ciepłej wody dla ok. 2/3 mieszkańców w godz. 13.00 do 20.00).
33
Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie, Program "Wychowawca podwórkowy". 2015 - dane MOPR (59) dotyczą prowadzonej w OIK grupy socjoterapeutycznej dla dzieci (liczba
dzieci i rodziców), liczby rodziców uczestniczących w "Szkole dla Rodziców". POW (67). EDU (40 206).
34
Dane MOPR dotyczą pracowników OIK (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) i ZPZ (Zespół ds. Pieczy Zastępczej).
35
Dane MOPR dotyczą: 1) Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białystok na lata 2015-2017. 2) Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2015 r. - Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

39.

Liczba rodziców korzystających
z programów wspomagających
wychowawczą funkcję rodziny

osoba

9 763

11 072

11 102

10 016

12 282

11 713

12 484

40.

Liczba szkół przy których funkcjonują „Szkoły dla rodziców”

jednostka

18

23

26

27

38

33

17

41.

Liczba rodziców uczestniczących w „Szkołach dla rodziców”

osoba

543

1 092

1 094

1 365

2 018

1 596

2 961

764

osoba

12 425

12 493

12 103

12 854

13 314

14 552

14 811

%

32,89

32,1

32

32,17

BD

BD

osoba

161

169

167

166

162

163

42.

43.

44.

Liczba rodziców włączających
się w działalność dydaktyczną
wychowawczą i opiekuńczą
szkoły
Liczba rodziców deklarujących
uczestnictwo ich dzieci w zajęciach z wychowania do życia w
rodzinie w stosunku do ogółu
38
rodziców
Liczba nauczycieli z kwalifikacjami z zakresu przygotowania
do życia w rodzinie

2015

2016

Źródło

16 216

EDU/MOPR/
POW

13

EDU

836

EDU/MOPR

12 031

15 268

EDU

BD

BD

BD

EDU

232

144

144

EDU

11 300

36

15

37

36

Dane MOPR dotyczą OIK (1. Rodzice dzieci z grupy socjoterapeutycznej, 2. Osoby, które uczestniczyły w "Szkole dla Rodziców", 3. Rodzice korzystający z poradnictwa pedagogicznego oraz specjalistów pracy z rodziną); ZPZ (liczba rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych funkcjonujących w Białymstoku w 2015 r.).
37
Dane MOPR dotyczą OIK i ZPZ.
38
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

1 124

2016

Źródło

1 132

MOPR/POW

45.

Liczba dzieci korzystających ze
39
wsparcia

osoba

103

136

129

112

321

200

299

46.

Liczba rodzin korzystających ze
wsparcia

rodzina

6 886

8 224

8 450

8 859

9 156

9 860

9 551

9 013

8 350

MOPR

47.

Liczba osób objętych programami prorodzinnymi

osoba

32

26

31

25

321

BD

BD

BD

BD

POW

48.

Liczba placówek pobytu dzien41
nego

jednostka

6

6

6

7

8

24

27

28

28

DSP/MOPR

49.

Liczba osób objętych dziennym
42
pobytem

osoba

187

203

215

271

280

602

854

910

778

DSP/MOPR

50.

Liczba wykwalifikowanych
43
asystentów rodziny

osoba

BD

2

2

2

15

22

12

24

25

DSP/MOPR

39

40

W szczególności dotyczy wsparcia: psychicznego, psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, prawnego, rodzinnego, socjalnego i materialnego, m.in w ramach
Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie.
40
Dane MOPR dotyczą: OIK (udzielono wsparcia: psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego) oraz ZPZ (dzieci pozostające w rodzinach zastępczych objęte wsparciem
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) – razem 319 dzieci.
41
Dane MOPR dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy. Dane DSP dotyczą placówek wsparcia dziennego.
42
Dane MOPR dotyczą osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (osoby, które skorzystały tylko z usług ŚDS przy ul. 11 Listopada). Dane DSP dotyczą placówek wsparcia
dziennego.
43
Dane MOPR dotyczą 13 asystentów (10 etatów) Zespołu ds. Asysty Rodzinnej. Dane DSP dotyczą Asystentów Rodziny zatrudnionych w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie
"DROGA".
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

rodzina

BD

17

17

18

115

127

156

241

228

DSP/MOPR

51.

Liczba rodzin korzystających z
44
instytucji asystenta rodziny

52.

Liczba mieszkań socjalnych

jednostka

395

447

543

639

691

743

1 030

1 037

839

ZMK

53.

Liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych realizujących zadania z zakresu wspierania rodzi45
ny i systemu pieczy zastępczej

jednostka

0

0

0

0

3

2

14

13

13

DSP

B.6. WSPOMAGANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

54.

Wskaźnik umieralności niemowląt

55.

Liczba programów profilaktycznych

56.

Liczba osób objętych programami profilaktycznymi

promil (liczba
zgonów/1000
urodzeń żywych)

7,1

4, 5

4,3

4,2

3,9

3,6

3,5

3,0

1,6

BDL

jednostka

447

478

538

560

597

626

512

516

501

EDU

osoba

41 209

42 840

47 265

46 221

44 759

47 854

37 680

54 951

38 743

EDU

44

Dane MOPR obejmują 5 rodzin objętych dwukrotnie przez Zespół Pracowników Socjalnych.
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.
45
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Lp.

57.

58.

Nazwa wskaźnika
Liczba programów profilaktycznych zdrowotnych skierowanych do dorosłej populacji
(grypa, HCV, mammografia)
Liczba osób objętych programami profilaktycznymi zdrowotnymi skierowanymi do
dorosłej populacji

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

jednostka

3

3

3

4

1

0

0

1

0

DSP

osoba

3 675

7 764

5 026

9 997

1 000

0

0

3 076

0

DSP

B.7. POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI

59.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących specjalistyczne zadania publiczne z
46
zakresu pomocy społecznej

jednostka

20

26

30

28

19

28

21

20

20

DSP

60.

Liczba programów wsparcia
osób niepełnosprawnych

jednostka

3

3

3

3

3

3

4

4

4

MOPR

61.

Liczba wniosków złożonych
przez osoby niepełnosprawne

osoba

3 445

3 130

2 697

3 422

2953

1 936

2 568

2 780

2 621

MOPR

62.

Liczba placówek wsparcia osób
niepełnosprawnych

jednostka

6

7

8

9

11

13

13

13

14

DSP

63.

Liczba projektów i kampanii z
zakresu integracji społecznej

jednostka

5

5

6

8

8

8

2

1

0

MOPR

47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2015, danych z Banku Danych Lokalnych oraz danych uzyskanych z Departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
46

Wskaźnik określa liczbę organizacji realizujących projekty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i trybie małych grantów obsługiwanych przez Referat Spraw
Społecznych Departamentu Spraw Społecznych.
47
Projekt systemowy „Aktywność kluczem do sukcesu”.
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5.3.

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

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
młodzieży.

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 innowacyjne 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.
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 Pozyskiwanie inwestorów na podstawie szerokiej, wspólnej oferty kształtowanej na
bazie aglomeracji białostockiej oraz zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów
w ramach Biura Obsługi Inwestora.
 Rozwój SIP/GIS (System Informacji Przestrzennej).

C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem 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.
Można zaobserwować następujące trendy:
 W 2016 r. ilość środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosła o 8,1% w stosunku do roku 2015,
kształtując się na poziomie 23,94 zł.
 W latach 2008-2016 wysokość nakładów inwestycyjnych na jednego mieszkańca
kształtowała się w przedziale od 1 169,98 zł w roku 2010 do 360,23 zł w 2016 roku.
 W roku 2016 odnotowano wzrost r/r produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących na jednego zatrudnionego o 2,7%, co potwierdza trend wzrostowy zapoczątkowany w 2014 r.
 Według danych rejestru REGON w 2016 roku na terenie Białegostoku zarejestrowanych było 34 844 podmiotów gospodarczych. W porównaniu ze stanem na koniec
2008 r. liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 16,8%.
 W badanym okresie na terenie Miasta Białystok sukcesywnie wzrastało średnie miesięczne wynagrodzenie brutto. W 2016 r. wyniosło 3 967,71 zł i było o 3,2% wyższe
niż rok wcześniej.
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Wykres 24. Liczba podmiotów gospodarczych według rejestru REGON [ogółem]

33 735

34 000

33 085
32 410

33 000
31 264

32 000
31 000

34 844

34 407

35 000

29 827

31 339

30 059

30 000
29 000
28 000
27 000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.

Miliony

Wykres 25. Wysokość nakładów inwestycyjnych [w mln zł] oraz udział wydatków inwestycyjnych budżetu
Miasta w wydatkach ogółem [%]
400 zł
350 zł
300 zł

22,52%

25%

17,99%

17,48% 16,98% 16,97%
16,14%

250 zł
200 zł

20%
15%

345

150 zł
100 zł

30%

24,49%

8,64%

244

265

7,02%

10%
5%

257

172

258

50 zł

243

123

107

2014

2015

2016

00 zł

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

wysokość nakładów inwestycyjnych [mln zł]
udział wydatków inwestycyjnych budżetu miasta w wydatkach ogółem [%]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Finansów Miasta.
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Tabela 5 Rozwój gospodarczy
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

1.

Wysokość nakładów inwestycyjnych*

zł

171 727 772

2.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca*

zł/mieszkańca

583,8

900,15

1 169,98

872,73

873,65

827,87

821,52

414,16

360,23

DFN

3.

Produkcja sprzedana przemysłu
w cenach bieżących

3 611,4

3 799,5

3 572,6

3 294,5

3 245,1

3 065,0

2 756,2

2 657,5

2 869,9

GUS

4.

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

%

113,1

102,3

97,1

95,7

100,1

98,6

95,0

96,3

108,7

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

250 447

GUS

6.

Liczba podmiotów gospodarczych wg rejestru REGON ogółem

jednostka

29 827

30 059

31 264

31 339

32 410

33 085

33 735

34 407

34 844

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

BDL

8.

Pracujący w działalności B+R
(ogółem)**

EPC***

1 567

1 555

1 534

1764

1 700

1 686

1 649

1 827

1 749

BDL

mln zł

48

265 259 327 345 374 575 256 842 848 257 657 650 244 453 805 242 725 686 122 584 376 106 853 145

DFN

49

48
49

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

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

9.

Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (przedsiębiorstwach przemysłowych)**

tys. zł

445 458

290 955

BD

311 232

494 986

300 497

248 730

349 242

412 110

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

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

DFN

12.

Środki z budżetu UE przeznaczone na inwestycje

zł/mieszkańca

3,17

353,94

552,12

342,57

447,73

434,14

388,14

22,14

23,94

DFN

13.

14.

Jakość życia w Mieście

Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw

50

50

badania mieszkańców

Poprawiła się
– 71,5%;
Pozostała
bez zmian –
22,0%;
Uległa pogorszeniu –
2,6%;
Trudno
powiedzieć –
3,9%

BWszczegółowy
opis w rozdziale „Opis
wyników
badań wraz z
analizą i
interpretacją”

badania przedsiębiorców

Poprawiła się
– 92,0%
Pozostała
bez zmian –
8,0%

BW- szczegółowy opis w
rozdziale
„Opis wyników badań
wraz z analizą
i interpreta-

Zaktualizowano wartość wskaźnika z 2014 r. - w Raporcie z monitoringu za 2014 rok zamieszczono wartość 388,13.
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło
cją”

15.

Powierzchnia terenów inwestycyjnych w Mieście z dostępną
51
infrastrukturą

ha

1 700

DU

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2015, danych z Banku Danych Lokalnych oraz danych uzyskanych z Departamentów Urzędu Miejskiego.
*Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Białystok.
**Województwo podlaskie. Dotyczy podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
***Ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy.

51

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 z w większości prywatnej własności terenów.
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5.4.

Kultura, sport i turystyka

CEL STRATEGICZNY D
ATRAKCYJNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ OFERTY KULTURALNEJ, SPORTOWEJ, TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
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 infrastruktury 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
prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych.
 Budowa i umacnianie marki Białegostoku, jako wielokulturowego Miasta kresów Unii
Europejskiej, w oparciu o prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne.
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 Wykorzystanie projektów zewnętrznych do wykreowania imprezy kulturalnej o znaczeniu międzynarodowym.

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 produktów turystycznych.

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

W zakresie powyższego priorytetu wyróżnia się następujące kierunki działań:
 Stwarzanie warunków dla rozwoju przemysłów kultury w Mieście.
 Inspirowanie działań na rzecz utworzenia lokalnej organizacji turystycznej.
 Konsolidacja przedsięwzięć turystycznych i kulturalnych w Mieście.
 Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe i promocyjne (dobre praktyki) dla przedsiębiorstw turystycznych i organizacji z zakresu kultury.
 Promocja i rozwój produktów regionalnych oraz proekologicznych form turystyki.
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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.
 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.

Można zaobserwować następujące trendy:
 Organizacja imprez sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w 2016 r. zwiększyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,0%.
 W 2016 r. można było zaobserwować niewielki wzrost r/r liczby turystów krajowych
oraz spadek liczby turystów zagranicznych (o 6,3% r/r) korzystających z noclegów
w Mieście.
 Liczba miejsc noclegowych w roku 2016 utrzymywała się na niezmiennym od 2013
roku poziomie i wynosiła 8 miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców.
 W latach 2008-2016 liczba szlaków i tras turystycznych w Mieście wzrosła 10-krotnie.
 W 2016 r. wysokość dotacji na rzecz podmiotów realizujących zadania w sferze kultury osiągnęła wartość wyższą od odnotowanej w 2015 roku o 14,2%, osiągając tym
samym najwyższą wartość w całym analizowanym okresie.
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 W 2016 r. znacznie wzrosła liczba osób zwiedzających muzea (o 24,2% r/r) i była 2,5krotnie wyższa niż w 2008 r.
 W roku 2016 liczba stowarzyszeń o charakterze kulturalno-oświatowym wynosiła
190, co oznacza spadek poniżej poziomu z 2014 roku.
 W latach 2008-2016 niemal pięciokrotnie wzrosła liczba festiwali i imprez zorganizowanych w Mieście. W roku 2016 odnotowano wzrost wskaźnika względem roku poprzedniego o 2,5%.
 W 2016 r. na 1000 mieszkańców przypadało 3 663 wolumenów księgozbioru bibliotek, a przeciętny czytelnik wypożyczył 19 pozycji książkowych.
 W 2016 r. odnotowano wzrost r/r wydatków na rewitalizację i ochronę zabytków
o 37,7%.
 W roku 2016 wartość środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł pozyskanych
na cele kulturalne wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 57,7% i wyniosła
1 170,9 tys. zł.
 W analizowanym okresie liczba przyszkolnych obiektów sportowych wzrosła do poziomu 111. Tak znaczący wzrost wynika ze zmiany opisu wskaźnika, który od 2015 r.
obejmuje również obiekty nowo powstałe w miejsce dotychczasowych, co nie było
uwzględniane w danych za lata oraz z wzięcia pod uwagę także małych obiektów typu: siłownie, bieżnie sportowe.
 W Mieście prowadzone były działania zachęcające do prowadzenia zdrowego trybu
życia. W analizowanych latach ponad 2,5-krotnie wzrosła liczba zorganizowanych na
terenie Miasta imprez rekreacyjnych, a ponad trzykrotnie wzrosła liczba imprez sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży.
 Każdego roku wzrasta liczba sportowców reprezentujących Miasto na imprezach
międzynarodowych. W roku 2016 z Białegostoku w zawodach o randze międzynarodowej uczestniczyło 43 reprezentantów, co oznacza ponad dwukrotny wzrost liczby
osób w stosunku do roku 2008.
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Wykres 26. Wydatki na rewitalizację i ochronę zabytków [mln zł]

Miliony

9,67
10

8,80

9
8
6,34

7
6

4,61

3,98

5

3,24

4

3,85

3,71

3
1,24

2
1
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

148

148

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego, Departament Finansów Miasta.

Tysiące

Wykres 27. Struktura turystów odwiedzających Miasto Białystok [w tys.]
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liczba turystów krajowych korzystających z noclegów w Mieście

liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w Mieście
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
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Tabela 6 Kultura, sport i turystyka
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

osoby/1000 mieszkańców

148

153

153

145

145

139

137

137

139

BDL

wolumen/czytelnika

16

16

16

18

18

19

19

19

19

BDL

1.

Liczba czytelników

2.

Wypożyczenia księgozbioru

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

BDL

4.

Liczba zwiedzających muzea

osoby

50 449

33 714

45 741

66 082

54 469

62 113

64 377

99 107

123 058

BDL

5.

Liczba stowarzyszeń o charakterze kulturalno-oświatowym

jednostka

145

155

164

172

186

185

6.

Liczba muzeów

jednostka

7

4

6

5

5

6

52

53

54

55

56

57

58

191

6

59

201

190

61

6

6

60

52

W tym: 106 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
W tym: 116 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
54
W tym: 125 z osobowością prawną, 32 odziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
55
W tym: 133 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
56
W tym: 147 z osobowością prawną, 32 oddziały bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
57
W tym: 150 z osobowością prawną, 28 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
58
W tym: 154 z osobowością prawną, 30 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
59
W tym: 165 z osobowością prawną, 29 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
60
W tym: 155 z osobowością prawną, 28 oddziałów bez osobowości prawnej i 7 zwykłych.
61
W Mieście funkcjonuje 6 muzeów, z czego 3 muzea to oddziały.
53
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ORN

BDL

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

7.

Liczba galerii i salonów sztuki

jednostka

4

4

4

3

3

3

3

3

3

BDL

8.

Liczba domów kultury i klubów
62
osiedlowych

jednostka

19

16

BD

15

17

17

17

18

18

BDL

9.

Księgozbiór bibliotek

wolumen/1000 mieszkańców

3 173

3 262

3 369

3 463

3 476

3 559

3 621

3 706

3 663

BDL

10.

Liczba wystaw i ekspozycji w
63
muzeach i galeriach sztuki

jednostka

78

66

73

104

92

83

85

91

93

KPS-I

11.

Imprezy oświatowe w muzeach
i galeriach sztuki

jednostka

320

293

664

795

465

805

982

1 413

1 728

BDL/KPS-I

12.

Imprezy i festiwale kulturalne
zorganizowane w Mieście

jednostka

45

209

107

140

138

226

189

198

203

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

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

BDL

15.

Liczba miejsc noclegowych

jednostka/1000 mieszkańców

5

6

6

7

7

8

8

8

8

BDL

62

Statystyki sporządzane są co dwa lata.
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.
63
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

10

12

13

13

14

BDL

16.

Liczba hoteli

jednostka

8

8

9

9

17.

Liczba obiektów zbiorowego
zakwaterowania o standardzie
poniżej standardu hotelowego

jednostka

12

13

13

14

15

15

14

13

12

BDL

%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

BDL

%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

BDL

jednostka

91

BD

89

BD

92

BD

106

BD

110

BDL

osoby

7 283

BD

8 937

BD

9 445

BD

8 439

BD

9 695

BDL

jednostka

4

4

3

3

3

2

4

2

5

KPS-III

jednostka

2

2

2

2

2

2

2

BD

BD

BDL

18.

19.

Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych i hotelowych w stosunku
do liczby podmiotów GN ogółem
Liczba podmiotów działających
w ramach przemysłów kultury
w stosunku do liczby podmiotów GN ogółem

20.

Liczba klubów sportowych

21.

Liczba osób ćwiczących w klu65
bach sportowych

22.

Liczba klubów sportowych
uczestniczących w rozgrywkach
ligowych najwyższego szczebla

23.

Liczba stadionów

66

64

Stan na dzień 31 VII.
Statystyki sporządzane są co dwa lata.
66
Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2014 r.).
65
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64

Lp.

Nazwa wskaźnika

67

24.

Liczba boisk

25.

Liczba hal sportowych

26.

Liczba pływalni

27.

Inne obiekty sportowe

28.

Liczba trenerów prowadzących
71
zajęcia sportowe

68

69

70

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

jednostka

4

5

6

6

4

4

8

BD

BD

BDL

jednostka

4

4

4

4

5

5

6

BD

BD

BDL

jednostka

4

4

4

4

3

3

3

BD

BD

BDL

jednostka

9

10

10

10

9

9

10

BD

BD

BDL

osoby

166

BD

199

BD

214

BD

227

BD

329

BDL

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2015, danych z Banku Danych Lokalnych oraz danych uzyskanych z Departamentów Urzędu Miejskiego.

67

Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2014 r.).
Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2014 r.).
69
Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne pochodzą z 2014 r.).
70
Obejmuje m.in.: korty tenisowe, tory sportowe, lodowiska sztuczne mrożone, strzelnice, aquaparki, skateparki. Statystyki sporządzane są co 4 lata (najbardziej aktualne
pochodzą z 2014 r.).
71
Statystyki sporządzane są co 2 lata.
68
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Tabela 7 Dodatkowe wskaźniki monitorowania w obszarze kultury, sportu i turystyki
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

1.

Wysokość dotacji udzielonych przez
Miasto na rzecz podmiotów 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

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

DFN/ZMK

3.

Wielkość środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł pozyskanych na
72
cele kulturalne

zł

717 091

519 772

898 019

706 796

983 687

850 682

1 474 287

742 651

1 170 902

KPS-I

4.

Liczba projektów kulturalnych zrealizo73
wanych w ramach partnerstwa

jednostka

-

-

-

-

-

-

1

0

0

KPS-I

5.

Liczba szlaków i tras turystycznych w
Mieście

jednostka

1

4

5

9

9

9

10

10

10

KPS-II

6.

Liczba inicjatyw na rzecz tworzenia
markowych produktów turystycznych

jednostka

1

1

-

1

-

1

1

0

0

KPS-II

7.

Liczba markowych produktów turystycznych

jednostka

1

1

2

3

4

4

4

4

4

KPS-II

8.

Wysokość wsparcia inicjatyw podmiotów prywatnych i społecznych z zakresu
74
turystyki ze strony Miasta

zł

72 800

90 300

94 000

82 900

48 960

74 950

77 000

80 000

91 543

KPS-II

72

Nie pozyskano środków z funduszy strukturalnych. Wskaźnik uwzględnia środki pozyskane przez miejskie instytucje kultury i Miasto Białystok z krajowych źródeł.
Partnerstwo rozumiane jest jako partnerstwo publiczno-prywatne.
74
Dotyczy głównie członkostwa w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prowadzenia informacji turystycznej na dworcu PKP oraz pojedynczych działań mających
na celu rozwój turystyki w Białymstoku.
73
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

9.

Liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych

jednostka

34

59

52

68

70

76

83

86

87

KPS-III

10.

Funkcjonowanie Lokalnej Organizacji
Turystycznej

jednostka

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KPS-II

11.

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

jednostka

495

515

507

508

470

493

508

521

527

KPS-III

12.

Sportowcy uczestniczący w imprezach
międzynarodowych

osoby

19

26

22

25

27

30

38

39

43

KPS-III

13.

Liczba przyszkolnych obiektów sportowych

jednostka

86

86

86

86

86

86

86

102

111

EDU

14.

Liczba imprez sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży

jednostka

39

46

50

79

92

121

124

131

KPS-III

75

126

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2015, danych z Banku Danych Lokalnych oraz danych uzyskanych z Departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

75

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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5.5.

Metropolia

CEL STRATEGICZNY E
ROZWÓJ POWIĄZAŃ BIAŁEGOSTOKU Z BLIŻSZYM I DALSZYM OTOCZENIEM
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
kooperacji 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 społecznemu i gospodarczemu obszaru metropolitalnego.
 Wspieranie działań na rzecz rozwoju sieci informatycznych (w tym Internetu szerokopasmowego) oraz integracja sieci w gminach z systemem sieci miejskiej.
 Tworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.
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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 metropolitalnym.
 Budowa zainteresowania korzystaniem z usług społecznych Białegostoku przez
mieszkańców obszaru metropolitalnego.
 Wspieranie integracji społecznej i rozwoju tożsamości lokalnej.
 Metropolitalna koordynacja działań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa
publicznego.

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 metropolitalnym.
 Wspólne podejmowanie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku regionu wśród inwestorów oraz jego popularyzacji, a także tworzenia dobrego klimatu
dla inwestycji.
 Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymalnych stref lokalizacji (terenów inwestycyjnych) w skali metropolii białostockiej.

E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem 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.
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Można zaobserwować następujące trendy:
 W 2016 r. liczba ludności Białostockiego Obszaru Metropolitalnego wzrosła nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego (0,13%), kontynuując tym samym trend wzrostowy zapoczątkowany w 2008 r., przełamany niewielkim spadkiem liczby ludności
w 2014 r.
 Od 2008 r. obserwowany jest ciągły wzrost liczby podmiotów gospodarczych wg rejestru REGON. W całym analizowanym okresie nastąpił wzrost liczby podmiotów
o 21,0% a w stosunku do ubiegłego roku wyniósł 1,3%.
 Systematycznie wzrastało średnie miesięczne wynagrodzenie brutto. W stosunku do
roku 2008 wzrost wyniósł 33,2%.
 Od 2014 roku stopę bezrobocia rejestrowanego charakteryzuje tendencja spadkowa.
W 2016 roku osiągnęła ona wartość 10,4%, co oznacza spadek r/r o 1,6 p.p.
 Niezmiennie od 2008 r. obszary prawnie chronione stanowiły 30% powierzchni Białostockiego Obszaru Metropolitalnego.
 Emisja zanieczyszczeń pyłowych pozostała na niezmiennym poziomie w stosunku do
roku poprzedniego i wynosiła 0,04 t/km², zaś poziom zanieczyszczeń gazowych spadł
o 3,5% w stosunku do roku 2015.
 W latach 2008-2016 w Białostockim Obszarze Metropolitalnym przybyło 37 km sieci
ciepłowniczej oraz 361 sztuk węzłów.
 Zaobserwowano wzrost turystów krajowych korzystających z noclegów w Białostockim Obszarze Metropolitalnym. W 2016 r. liczba ta wzrosła o 1,3% r/r. Z kolei liczba
turystów zagranicznych spadła o 7,6% r/r.
Wykres 28. Przyrost naturalny i migracje ludności na pobyt stały w Białostockim Obszarze Metropolitalnym
[w ‰]
1,4

1,28

1,2
1

1,03
0,8

0,8

0,56

0,6
0,4

0,8

0,9

0,79
0,88

0,52
0,38

0,29

0,51

0,2

0,41

0,3

0,22

0
-0,2

2008

0,38

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-0,18

-0,4
przyrost naturalny

2015
-0,2

saldo migracji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
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2016

Wykres 29. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON [ogółem i na 1000 ludności]
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

liczba podmiotów gospodarczych wg rejestru REGON ogółem
liczba podmiotów gospodarczych wg rejestru REGON na 1000 mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
2

Wykres 30. Długość sieci rozdzielczych [km/100 km ]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
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Tysiące

Wykres 31. Struktura turystów odwiedzających Miasto Białystok [w tys.]
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liczba turystów krajowych korzystających z noclegów w BOM
liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w BOM
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, sierpień 2017 r.
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2016

Tabela 8 Metropolia
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

km²

5 132

5 132

5 132

5 132

5 132

5 132

5 132

5 132

5 132

BDL

osoby

504 036

504 845

509 016

509 677

510 437

510 785

510749

510 873

511 546

BDL

osoby/km²

98

98

99

99

99

100

100

100

100

BDL

0,41

BDL

1,28

BDL

1.

Powierzchnia

2.

Liczba ludności

3.

Gęstość zaludnienia

4.

Przyrost naturalny

osoby/1000 mieszkańców

0,8

0,8

0,88

0,51

0,3

-0,18

0,22

-0,2

5.

Saldo migracji

osoby/1000 mieszkańców

0,29

0,56

1,03

0,79

0,9

0,38

0,52

0,38

6.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

%

9,3

13,2

14,1

14,1

15

15,4

13,3

12,0

10,4

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

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

BDL

9.

Obszary prawnie chronione w
stosunku do powierzchni ogółem

%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

BDL

76

76

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

Źródło

10.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych

t/km²

0,06

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

BDL

11.

Emisja zanieczyszczeń gazowych

t/km²

175

168

166

183

156

217

229

229

221

BDL

t/km²

6

5

5

7

5

4

5

6

7

BDL

t/km²

0,12

0,09

0,13

0,14

0,13

0,18

0,11

0,06

0,11

BDL

%

72,8

80,4

68,9

86,9

72,3

64,5

19,1

30,6

48,8

BDL

12.

13.

14.

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane
w urządzeniach do redukcji
Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizowane
w urządzeniach do redukcji
Odpady wytworzone poddane
odzyskowi jako % odpadów
77
wytworzonych ogółem

15.

Sieć rozdzielcza wodociągowa

/100 km²

59

61

63

65

67

68

69

71

71

BDL

16.

Sieć rozdzielcza kanalizacyjna

/100 km²

20

21

22

24

26

27

27

28

29

BDL

17.

Sieć rozdzielcza gazowa

/100 km²

14

15

15

15

20

16

17

17

18

BDL

18.

Korzystający z wodociągu

%

90,9

91,2

91,1

91,3

91,4

91,5

92,4

92,5

92,6

BDL

19.

Korzystający z sieci kanalizacyjnej

%

75,7

76,0

75,6

76,2

76,6

77,0

77,7

78,2

78,5

BDL

77

Zmiana metodologii badania od 2014 r.
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło

%

56,3

57,0

56,4

56,4

57,5

57,9

57,9

57,8

57,9

BDL

miejsca/1000 dzieci
w wieku od 0 do 2 lat

44

49

56

57

68

83

100

116

126

BDL

miejsca/1000 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat

598

633

629

617

617

620

725

663

759

BDL

20.

Korzystający z sieci gazowej

21.

Liczba miejsc w żłobkach

22.

Liczba miejsc w przedszkolach

23.

Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym

jednostki/10 tys.
mieszkańców

218

216

199

212

216

197

156

155

145

BDL

24.

Imprezy oświatowe w muzeach

jednostka

813

576

969

1 211

1 303

1220

1380

2 031

2 448

BDL

osoby

180 097

170 786

173 435

188 113

195 123

213 707

207 921

218 374

221 716

BDL

osoby

37 118

36 950

38 515

55 558

96 316

119 197

118 225

114 062

105 376

BDL

25.

26.

78

79

Liczba turystów krajowych
korzystających z noclegów w
BOM
Liczba turystów zagranicznych
korzystających z noclegów w
BOM

MPEC
27.

Długość sieci ciepłowniczej

km

235

239

241

250

255

260

265

269

272

(obecnie: Enea
Ciepło Sp.
z o.o.)

MPEC
28.

Liczba węzłów

szt.

1 820

1 857

1 887

1 943

1 995

2 054

2 103

80

2 151

2 181

(obecnie: Enea
Ciepło Sp.
z o.o.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z monitoringu Strategii za lata 2011-2015, danych z Banku Danych Lokalnych oraz danych uzyskanych z Departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
78

Miejsca ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi).
Wskaźnik obejmuje miejsca w przedszkolach i przedszkolach specjalnych.
80
Wartość wyrażona ogółem, w tym MPEC (obecnie: Enea Ciepło Sp. z o.o.) 1 757 sztuk.
79
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6. Podsumowanie działań podejmowanych w 2016 roku w Mieście
Białystok
6.1.
Zagospodarowanie
i transport

przestrzenne,

infrastruktura

techniczna

A. PRZESTRZEŃ MIASTA – ZHARMONIZOWANE PRZYJAZNE ŚRODOWISKO
DO ŻYCIA I ROZWOJU
A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.1. KSZTAŁTOWANIE JEDNOSTEK I ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH
O WYSOKICH WALORACH FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. Montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Rodzenia przy ul.
Bema 89D.
2. Montaż pompy gazowej w budynku przy ul. Wiktorii 5.
3. Uchwałą Nr XVII/254/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. uchwalono zmianę obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”.
4. Zakończono prace związane ze sporządzaniem nowej edycji „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”. Dokument został przekazany do Biura Rady Miasta Białystok. Na sesji 12 grudnia 2016 r. Radni postanowili oddalić głosowanie nad Studium w celu wnikliwego zapoznania się z opracowanym dokumentem i przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z Radami Osiedli.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Termomodernizacja budynku przy ul. Białówny 11.
Programy i działania niezrealizowane:
1. Termomodernizacja budynku i zastosowanie pomp ciepła w budynku przy ul. Barszczańskiej 10 (I etap).
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.2. POPRAWA POZIOMU ŁADU PRZESTRZENNEGO, W TYM ZWARTOŚCI I DYSCYPLINY ZABUDOWY ORAZ ELIMINACJA KONFLIKTÓW FUNKCJONALNYCH W DRODZE PLANOWEGO STEROWANIA PROCESAMI ROZWOJOWYMI MIASTA
Programy i działania zrealizowane:
1. Uchwalenie następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Numer
Pouchwały
Tytuł
wierzc
Lp.
Rady
Przyjęte rozwiązania planistyczne
opracowania
hnia
Miasta
[w ha]
Białystok
1. Miejscowy plan
16,7 Nr
- utrzymanie i uzupełnienie istniejącej zabuzagospodarowania
XVII/255/ dowy mieszkaniowej wielorodzinnej
przestrzennego
16 z dnia i usługowej,
części osiedla Cen18 stycz- - ustalenia zasad przekształceń istniejącej
trum w Białymstonia 2016 zabudowy – w tym zmiany sposobu użytkoku (rejon Al. J.
r.
wania parterów istniejących budynków
Piłsudskiego i ul.
mieszkalnych wielorodzinnych na usługowe,
Żabiej).
- aktualizacji budynków ujętych w gminnej
i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz
ochrona budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków i układu urbanistycznego
osiedla (uporządkowanego zespołu budynków mieszkalnych),
- wydzielenie terenów pod drogi publiczne
i publiczną zieleń urządzoną,
- zapewnienie kontynuacji ciągów pieszych,
z zapewnieniem ich kontynuacji,
- określenie zasad lokalizacji obiektów małej
architektury, nośników reklamy, grodzenia
terenu oraz kolorystyki budynków.
2. Miejscowy plan
29,0 Nr
Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NKzagospodarowania
XIX/289/1 II4131.37.2016.ACH z dnia 01.04.2016 r. Woprzestrzennego
6
jewoda stwierdził nieważność uchwały (Dz.
części osiedli Dojz dnia 01 Urz. poz. 1622).
lidy i Skorupy w
marca
Białymstoku (rejon
2016 r.
ulic: Baranowickiej, Ciołkowskiego i Plażowej) etap I.
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3.

4.

5.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Dolistowskiej i ul. Pieczurki).
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic: Ks. S. Suchowolca i Zalesie).
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Bojary w Białymstoku
(rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, Branickiego,
Ogrodowej i Sienkiewicza).
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8,5

Nr
XXII/323/
16 z dnia
25 kwietnia 2016
r.

Wydzielenie terenów pod drogi publiczne
i publiczną zieleń urządzoną.
Wyznaczenie granicy lokalizacji zabudowy od
strony doliny Dolistówki.
Utrzymanie istniejącej funkcji mieszkaniowej
i wyznaczenie terenów pod funkcje usługowe.

24

Nr
XXII/324/
16 z dnia
25 kwietnia 2016
r.

Poszerzenie istniejącego terenu cmentarza
parafialnego.
Zieleń urządzona.
Wydzielenie terenów pod komunikację.

0,1

Nr
XXIII/342/
16 z dnia
30 maja
2016 r.

Utrzymanie przeznaczenia terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem
6.1U,UA,KX. W odniesieniu do budynku położonego na ww. terenie przy ul. J. K. Branickiego 3 przewiduje się zmianę gabarytów,
w tym wysokości, w dostosowaniu do zabudowy sąsiedniej.

6.

7.

Zmiana uchwały
Nr XXXVII/454/12
Rady Miasta Białystok z dnia 17
grudnia 2012 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy
Świat).
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul.
Św. Rocha i Sukiennej) – etap I.

0,3

Nr
Wojewoda stwierdził nieważność uchwały
XXIV/367 rozstrzygnięciem nadzorczym (Dz. Urz. W.P.
/16 z dnia poz. 3071 z 19.07.2016 r.).
20 czerwca 2016 r.

29,9

Nr
XXIV/373
/16 z dnia
30 czerwca 2016 r.

- uzupełnienie terenów o funkcji usługowej
o zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- rozszerzenie zakresu usług towarzyszących
obiektowi sakralnemu,
- zweryfikowanie zasad uzupełniania oraz
przekształceń istniejącej zabudowy, w tym
określenie wytycznych odnośnie przebudowy
i zmiany sposobu użytkowania parterów istniejących budynków,
- zmiana ustaleń dotyczących wysokości
i sposobu kształtowania zabudowy,
- korekta rozwiązań komunikacyjnych oraz
wyznaczenie miejsc postojowych.
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8.

9.

8.

Miejscowy plan
100,0 Nr
- utrzymanie istniejącego układu komunikazagospodarowania
XXV/378/ cyjnego,
przestrzennego
16 z dnia - utrzymanie i uzupełnienie istniejącej zabuczęści osiedla Mic26 wrze- dowy mieszkaniowej (w znaczącej przewadze
kiewicza w Biaśnia 2016 jednorodzinnej) i usługowej (wyłącznie
łymstoku (w rejor.
wzdłuż najważniejszych przestrzeni publicznie ulic Zwierzynych osiedla),
nieckiej i Jagielloń- ograniczenia lokalizacji zabudowy mieszkaskiej).
niowej wielorodzinnej, wyłącznie do terenów
gdzie jej realizacja jest obecnie możliwa
w oparciu o ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon ul.
A. Mickiewicza) lub wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
- terenem wyłączonym z zabudowy jest położona we wschodniej części obszaru objętego
opracowaniem dolina rzeki Białej.
Zmiana miejsco0,1 Nr
- objęcie ochroną budynku przy Al. J. Piłsudwego planu zagoXXV/379/ skiego 11/4 wraz z muralem „Dziewczynka
spodarowania
16 z dnia z konewką”,
przestrzennego
26 wrze- - konieczność określenia zasad ochrony oraz
w rejonie ulic Piłśnia 2016 uszczegółowienia zakresu dopuszczalnych
sudskiego, Poler.
przekształceń, jakim może podlegać przedskiej i Włókiennimiotowy budynek.
czej w Białymstoku.
Miejscowy plan
113,7 Nr
Utrzymanie przeznaczenia terenów zawartezagospodarowania
XXVI/416 go w uchwale Nr XI/87/07 Rady Miejskiej
przestrzennego
/16 z dnia Białegostoku z dnia 20 kwietnia 2007 r.
części osiedla Ja24 paźw sprawie miejscowego planu zagospodaroroszówka w Biadziernika wania przestrzennego części osiedla Jarołymstoku (rejon
2016 r.
szówka w Białymstoku (rejon przedłużenia ul.
przedłużenia ul.
Jutrzenki) głównie pod zabudowę mieszkaJutrzenki).
niowo-usługową, a także pod tereny zieleni
urządzonej wzdłuż istniejących cieków wodnych i sportowo-rekreacyjnych oraz systemu
komunikacji.
Dopuszczono lokalizację zbiorników szczelnych i indywidualnych ujęć wody.
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9.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul.
Młynowej i Cieszyńskiej) – etap I.

22,0

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części osiedli:
Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku
(w rejonie ulic:
Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej).

1,0

Nr
XXVII/417
/16 z dnia
24 października
2016 r.

- korekta obwiązujących ustaleń planistycznych w kontekście obecnego i projektowanego zagospodarowania,
- korekta przebiegu ul. Młynowej zrealizowanej w liniach rozgraniczających innych niż
wyznaczone w obowiązującym planie miejscowym,
- uaktualnienie zapisów dotyczących obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w wojewódzkiej ewidencji
zabytków,
- uzupełnienie terenów zabudowy usługowej
o funkcję mieszkaniową wielorodzinną,
- zweryfikowanie zasad uzupełniania oraz
przekształceń istniejącej zabudowy,
- zmiana ustaleń dotyczących wysokości
i sposobu kształtowania zabudowy,
- korekta rozwiązań komunikacyjnych oraz
wyznaczenie miejsc postojowych.
- zachowanie historycznych ciągów pieszych
i zapewnienie ich kontynuacji.
Nr
- objęcie ochroną budynków położonych przy
XXVII/434 ul. Ciepłej 4 i 8 ujętych w gminnej i woje/16 z dnia wódzkiej ewidencji zabytków i wprowadzenie
28 listo- ustaleń dotyczących ochrony ww. budynków.
pada
2016 r.
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11. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul.
W. Raginisa i ul.
Armii Ludowej) etap I.
12. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Bojary w Białymstoku
(rejon ul. Pałacowej i Stary Rynek).

37,9

Nr
XXVII/435
/16 z dnia
28 listopada
2016 r.

3,1

Nr
XXVII/436
/16 z dnia
28 listopada
2016 r.

Etap I
Utrzymanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej uzupełnionej o funkcje usługowe
wzdłuż głównych dróg.
Wyznaczenie obszarów sportoworekreacyjnych i zieleni publicznej.

- określenie zasad uzupełnień zabudowy istniejącej z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną i usługową,
- ochrona budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
- zapewnienie kontynuacji ciągów pieszych,
- wydzielenie terenów pod drogi publiczne
i publiczną zieleń urządzoną.
13. Miejscowy plan
26,12 Nr
Przewiduje się utrzymanie dotychczasowych
zagospodarowania
XXVII/445 funkcji o charakterze: produkcyjnoprzestrzennego
/16 z dnia usługowym i mieszkaniowym przy ograniczeczęści osiedla Sko28 listo- niu ich łączenia na jednorodnych funkcjonalrupy w Białymstopada
nie terenach.
ku (rejon ul. Po2016 r.
ziomej i Dojnowskiej).
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Kontynuacja sporządzania następujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
Tytuł
Powierzchnia Nr uchwały
Przewidywane rozwiązania
Lp.
opracowania
w ha
intencyjnej
planistyczne
1. Miejscowy plan zago16,5
Nr
Zmiana ustaleń obowiązującego
spodarowania przeLXII/771/06 planu dotycząca:
strzennego części osiez dnia 23
- umożliwienia realizacji nowej
dla Centrum (rejon ulic
października zabudowy,
Kalinowskiego, Młyno2006 r.
- korekty zapisów dotyczących
wej i Mazowieckiej)
budynków ujętych w gminnej
w Białymstoku.
i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz parametrów wysokościowych projektowanej zabudowy i rozwiązań komunikacyjnych
poszczególnych terenów planistycznych.
2. Miejscowy plan zago120,7
Nr
- pozostawienie istniejącej miejspodarowania przeXV/147/07 z skiej oczyszczalni ścieków i censtrzennego części osiednia 3 wrze- trum handlowego,
dla Bacieczki w Białymśnia 2007r. - lokalizacja obiektów zabudowy
stoku (rejon ulicy Prozm. uch. Nr produkcyjnej i usługowej o znadukcyjnej).
XXXIV/416/0 czeniu ponadlokalnym,
8 z dnia 24 - lokalizacja obiektów handlowych
listopada
o powierzchni sprzedaży powyżej
2008 r.
2000 m2,
- utrzymanie istniejącego lasu,
- wyznaczenie obszarów zieleni.
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3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w
Białymstoku (rejon ulic:
Baranowickiej, Ciołkowskiego i Plażowej).

81,0

Nr
XXXIII/396/0
8 z dnia 27
października
2008 r.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Kawaleryjskie w Białymstoku (rejon Krywlan)

979,4

Nr
LIII/683/10 z
dnia 22
marca 2010
r. (uchylona
w części u.
Nr
XXVI/267/12
z dnia 23
kwietnia
2012 r. i Nr
XXXII/348/1
2 z dnia 24
września
2012 r.)

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej
i Waryńskiego)- etap II.

1,6

Nr VII/56/11
z dnia 28
lutego 2011
r.
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Przeznaczenie terenu pod:
- zabudowę mieszkaniową, produkcyjną i usługową - w tym
obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m² II
kat., z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, układu
komunikacyjnego, infrastruktury
technicznej, uwarunkowań ekofizjograficznych,
- zieleń urządzoną w dolinie rzeki
Białej,
- ogrody działkowe.
- wydzielenie terenu lotniska
„Krywlany” oraz ustalenie warunków i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w
sąsiedztwie lotniska,
- przeznaczenie niezabudowanych
terenów m.in. pod funkcje usługowe i produkcyjne,
- lokalizacja obiektów sportowych
takich jak stadion i hala sportowa,
- lokalizacja obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2,
- utrzymanie istniejących enklaw
zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- przeznaczenie fragmentów istniejących ogrodów działkowych
pod układ komunikacyjny.
- zachowanie historycznych ciągów pieszych i zapewnienie ich
kontynuacji,
- rozwiązanie obsługi komunikacyjnej,
- określenie sposobu zagospodarowania wnętrz urbanistycznych.

6. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części doliny
rzeki Białej w Białymstoku (rejon ul. Antoniukowskiej) – II etap.

15,4

Nr IX/71/11
z dnia 28
marca 2011
r.

Przeznaczenie terenu pod:
- funkcje sportowo-rekreacyjne,
- zieleń urządzoną,
- zabudowę mieszkaniową.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku
(rejon ul. Św. Rocha i
Sukiennej) – etap II.

3,0

Nr XII/93/11 - uzupełnienie terenów o funkcji
z dnia 30
usługowej o zabudowę mieszkamaja 2011 r. niową wielorodzinną,
- zmiana ustaleń dotyczących wysokości i sposobu kształtowania
zabudowy.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku
(rejon ul. Młynowej i
Cieszyńskiej) – etap II.

0,5

Nr
XV/136/11
z dnia 19
września
2011 r.

- korekta obowiązujących ustaleń
planistycznych w kontekście
obecnego i projektowanego zagospodarowania,
- zweryfikowanie zasad uzupełniania oraz przekształceń istniejącej zabudowy.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku (rejon ulic Alei
Solidarności i Zwycięstwa) – etap II.

29,8

Nr
XIX/186/11
z dnia 12
grudnia
2011 r.

- wyznaczenie terenów o funkcjach usługowych (w tym obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2) i
mieszkaniowych,
- określenie obszarów pod lokalizację wysokich obiektów,
- wydzielenie części obszaru z
przeznaczeniem pod układ komunikacyjny.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul.
W. Raginisa i Armii Ludowej) – etap II.

12,0

Nr
XXX/325/12
z dnia 25
czerwca
2012 r.

- utrzymanie istniejącej funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej z
możliwością lokalizacji usług
wzdłuż głównych ulic zbiorczych,
- wyznaczenie terenu zieleni
urządzonej w centrum obszaru
bezodpływowego.
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11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks.
S. Suchowolca
i J. Kuronia) – III etap.

47,8

Nr
XXXII/349/1
2 z dnia 24
września
2012 r.

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki) – II
etap.

57,9

Nr
Utrzymanie mieszkaniowoXXXIV/372/1 usługowego przeznaczenia tere2 z dnia 5
nów.
listopada
2012 r.

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Al. J.
Piłsudskiego i Czystej).

20,8

Nr
XXXVII/441/
12 z dnia 17
grudnia
2012 r.
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Przeznaczenie terenu pod:
- zabudowę usługową i produkcyjną z uwzględnieniem układu
komunikacyjnego, infrastruktury
technicznej,
- zieleń urządzoną i tereny wód
powierzchniowych śródlądowych.

- utrzymanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usługowej,
- ustalenia zasad przekształceń
istniejącej zabudowy – w tym
zmiany sposobu użytkowania parterów istniejących budynków
mieszkalnych wielorodzinnych na
usługowe,
- aktualizacji budynków ujętych w
gminnej i wojewódzkiej ewidencji
zabytków oraz ochrona budynków ujętych w gminnej ewidencji
zabytków i układu urbanistycznego osiedla (uporządkowanego
zespołu budynków mieszkalnych),
- wydzielenie terenów pod drogi
publiczne i publiczną zieleń urządzoną,
- zapewnienie kontynuacji ciągów
pieszych, z zapewnieniem ich
kontynuacji,
- określenie zasad lokalizacji
obiektów małej architektury, nośników reklamy, grodzenia terenu
oraz kolorystyki budynków.

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. Gen.
Wł. Andersa i Al. 1000lecia Państwa Polskiego).

20,8

Nr
XXXVII/442/
12 z dnia 17
grudnia
2012 r.

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ulic W.
Wysockiego i W. Jagiełły).
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (w rejonie ul. Plażowej, ul. Baranowickiej
i granicy administracyjnej miasta).
17. Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w
Białymstoku (rejon ulic:
Zaściańskiej i Nowowarszawskiej).

42,0

Nr
XLVII/517/1
3 z dnia 27
maja 2013 r.

27,1

1,1

Przeznaczenie terenu głównie
pod funkcje usługowe w oparciu
o właściwą obsługę komunikacyjną i infrastrukturę, a także utrzymanie istniejącego lasu i wyznaczenie terenów zieleni pełniących
rolę bufora izolacyjnego dla Lasu
Pietrasze.

- utrzymanie istniejącej funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej,
- powiększenie cmentarza oraz
wyznaczenie terenów zieleni pełniących rolę bufora izolacyjnego
od cmentarza.
Nr L/574/13 - przeznaczenie terenu pod zabuz dnia 28
dowę mieszkaniową jednoropaździernika dzinną i usługową z uwzględnie2013 r.
niem istniejącej zabudowy,
- zachowanie terenów zieleni
w rejonie ul. Baranowickiej.

Nr
LXII/692/14
z dnia 23
czerwca
2014 r.

Zmiana przeznaczenia terenu na
rysunku planu oznaczonego symbolem 4.2 UOS (teren usług z zakresu religijnego) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
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18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul.
Ogrodowej i Fabrycznej).

7,8

Nr
LXIII/720/14
z dnia 22
września
2014 r.

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Sienny
Rynek i Św. Anny).

2,9

Nr
XII/133/15
z dnia 28
września
2015 r.
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- aktualizacji zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
- przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami i usługową,
- weryfikacja parametrów wysokościowych projektowanej zabudowy, z uwzględnieniem ekspozycji istniejącego obiektu kultu religijnego,
- określenie zakresu przekształceń
istniejącej zdegradowanej zabudowy oraz sposobu zagospodarowania wnętrz urbanistycznych,
- weryfikacja minimalnej liczby
miejsc postojowych oraz obsługi
komunikacyjnej, infrastrukturalnej obszaru,
- określenie zasad lokalizacji
obiektów małej architektury, nośników reklamy, grodzenia terenu
oraz kolorystyki budynków.
Zmiana ustaleń obowiązującego
planu dotycząca przeznaczenia
części terenu położonej w rejonie
ul. Młynowej i Sienny Rynek (teren dawnego cmentarza ewangelickiego) pod przestrzeń publiczną
– skwer (obecnie jest to plac
z parkingiem) z zakazem nasadzeń
zieleni wysokiej.

20. Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza
w Białymstoku (rejon
Trasy Kopernikowskiej).

1,3

Nr
XVI/233/15
z dnia 14
grudnia
2015 r.

Zmiana ustaleń obowiązującego
planu dotycząca:
- umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej jako towarzyszącej usługom oświaty,
- korekty linii rozgraniczającej
terenów 3UO i 5U oznaczonej na
rysunku planu literami A, B, C, D
oraz sposobu oznaczenia drogi
wewnętrznej KDW-2 (obecnie
mają one charakter postulatywny
i nie jest jednoznacznie określony,
co może powodować trudności
interpretacyjne i funkcjonalne).

Programy i działania nowo utworzone:
1. Przystąpienie do opracowania następujących planów miejscowych:
PoTytuł
wierzc
Nr uchwały
Lp.
opracowania
hnia
intencyjnej
w ha
1. Miejscowy plan
25,0 Nr XIX/287/16
zagospodarowania
z dnia 29 lutego
przestrzennego
2016 r.
części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic
Polnej i Końcowej).

Przewidywane rozwiązania
planistyczne
- utrzymanie przeznaczenia terenu
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową z uwzględnieniem istniejącej zabudowy,
- zachowanie istniejącego cieku
i terenów zieleni, wyznaczonych
w obowiązującym planie.

91 | S t r o n a

2.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Piaski w Białymstoku
(rejon ul. M. Curie
Skłodowskiej
i Legionowej).

16,8

Nr XXI/305/16
z dnia 21 marca
2016 r.

3.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (rejon ul.
Św. Jana Chrzciciela i Motylej).

74,3

Nr XXI/306/16
z dnia 21 marca
2016 r.
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- określenie parametrów zabudowy
oraz sposobu jej kształtowania,
- utrzymanie uporządkowanego
układu urbanistycznego istniejącego
osiedla mieszkaniowego i jego spójności architektonicznoprzestrzennej,
- objęcia ochroną budynków ujętych
w gminnej i wojewódzkiej ewidencji
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- określenie sposobu zagospodarowania wnętrz urbanistycznych,
w tym zasad kształtowania terenów
zieleni urządzonej,
- weryfikacja wskaźników lokalizacji
miejsc postojowych oraz obsługi
komunikacyjnej i infrastrukturalnej
obszaru,
- wyznaczenie ogólnodostępnych
ciągów pieszych, ich powiązań oraz
możliwości ich kontynuacji.
Utrzymanie funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej o charakterze ekstensywnym, a także ustalenie lokalizacji niezbędnych terenów funkcji
usługowych.

4.

5.

6.

7.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Bojary w Białymstoku
(rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J. K. Branickiego, Ogrodowej
i Sienkiewicza).
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedli Wysoki Stoczek i Leśna Dolina w Białymstoku (rejon
Alei Jana Pawła II i
ul. Wysoki Stoczek).
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul.
Wschodniej i ul. K.
Wielkiego).
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Leśna dolina w Białymstoku (rejon ul.
Św. A. Boboli i ul.
Bacieczki).

2,3

Nr XXII/321/16
z dnia 25 kwietnia
2016 r.

- utrzymanie istniejącej funkcji na
terenie 1.3 MW,U, dopuszczenie
zabudowy mieszkaniowej na części
terenu 1.2U,UA,UO,KX,
- zmiana zapisu na terenie 1.3MW,U
dotyczącego maksymalnie trzech
inwestycji,
- zmiana wskaźnika miejsc postojowych.

54,3

Nr XXII/322/16
z dnia 25 kwietnia
2016 r.

Wyznaczenie terenów pod usługi,
w tym z zakresu użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową i produkcyjną,
usługi sakralne, parking i zieleń
urządzoną.

62,6

Nr XXIII/339/16
z dnia 30 maja
2016 r.

Utrzymanie funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej o charakterze ekstensywnym, a także ustalenie lokalizacji niezbędnych terenów funkcji
usługowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

84,2

Nr XXIII/340/16
z dnia 30 maja
2016 r.

Przewiduje się wydzielenie terenów
z przeznaczeniem pod obszar lasu
i cmentarzy, ustalenie zasad zabudowy przede wszystkim dla funkcji
mieszkaniowej i usługowej wraz
z określeniem rozwiązań komunikacyjnych (w tym m. in. przebiegu
projektowanej ulicy głównej ruchu
przyspieszonego, stanowiącej fragment obwodnicy miejskiej).
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8.

Zmiana
Z
miejsco- 2,4 Nr XXIII/341/16
wego planu zagoz dnia 30 maja
spodarowania
2016 r.
przestrzennego
części doliny rzeki
Białej (odcinek od
ul. Jana Pawła II
do ul. Antoniukowskiej) w Białymstoku.
9. Miejscowy plan
134,1 Nr XXIV/365/16
zagospodarowania
z dnia 20 czerwca
przestrzennego
2016 r.
części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul.
Gen. W. Andersa
i ul. S. Batorego).
10. Miejscowy plan
34,2 Nr XXIV/366/16
zagospodarowania
z dnia 20 czerwca
przestrzennego
2016 r.
części osiedla Piasta w Białymstoku
(rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej).
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Zmiana ustaleń obowiązującego
planu dotycząca:
- korekty linii rozgraniczających ulic,
- umożliwienia realizacji zabudowy
mieszkaniowej w większym zakresie
niż w przewiduje to obowiązujący
plan, po-przez m.in. zmianę parametrów i wskaźników zabudowy
i zagospodarowania.
Wyznaczenie możliwości lokalizacji
wielko powierzchniowego obiektu
handlowego, utrzymanie zieleni,
uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- określenie parametrów zabudowy
oraz sposobu jej kształtowania,
w przypadku zabudowy lokalizowanej wzdłuż ulicy Warszawskiej –
z utrzymaniem skali ulicy Warszawskiej,
- utrzymanie uporządkowanego
układu urbanistycznego istniejącego
osiedla mieszkaniowego i jego spójności architektonicznoprzestrzennej,
- określenie sposobu zagospodarowania wnętrz urbanistycznych,
w tym zasad kształtowania terenów
zieleni urządzonej,
- weryfikacja wskaźników lokalizacji
miejsc postojowych oraz obsługi
komunikacyjnej i infrastrukturalnej
obszaru,
- wyznaczenie ogólnodostępnych
ciągów pieszych, ich powiązań oraz
możliwości ich kontynuacji.

11. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Dojlidy w Białymstoku
w rejonie ulicy K.
Ciołkowskiego.
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Pułaskiego, Sławińskiego
i Wiadukt).
13. Zmiana
Z
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Piaski w Białymstoku
(rejon ulic Mazowieckiej i Żelaznej).
14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. J.H.
Dąbrowskiego
i Botanicznej).

38,7

Nr XXV/375/16
z dnia 26 września
2016 r.

Funkcja o charakterze: usługowym,
w tym z zakresu użyteczności publicznej oraz wyznaczenie terenów
o charakterze sportowo- rekreacyjnym z zielenią urządzoną.

2,4

Nr XXV/376/16
z dnia 26 września
2016 r.

- korekta przebiegu linii rozgraniczającej Al. I. J. Paderewskiego,
-zachowanie dotychczasowego
przeznaczenia terenu o symbolu
13PU pod zabudowę produkcyjną
i usługową,
- korekta parametrów i wskaźników
zabudowy i zagospodarowania.

19,0

Nr XXV/377/16
z dnia 26 września
2016 r.

1,3

Nr XXVII/431/16
z dnia 28 listopada
2016 r.

Utrzymanie przeznaczenia terenu
oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 4.1UZ,UO,
- w odniesieniu do budynków zlokalizowanych na ww. terenie przewiduje się zmianę parametrów zabudowy, w tym wysokości, w sposób
umożliwiający dostosowanie ich do
aktualnych potrzeb.
Zmiana zapisów dotyczących wprowadzenia usług na dwóch pierwszych kondygnacjach.
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15. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedli Przydworcowe, Młodych i Centrum
w Białymstoku
(rejon ulic Mikołaja Kopernika i Kolejowej).

95,5

Nr XXVII/432/16
z dnia 28 listopada
2016 r.

16. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Wiadukt).

17,0

Nr XXVII/433/16
z dnia 28 listopada
2016 r.

- określenie parametrów zabudowy
dostosowanej do aktualnych potrzeb i charakteru zabudowy śródmiejskiej
- przeznaczenie pod zabudowę
o funkcji usługowej, w tym związanej między innymi z kompleksem
dworca PKP, obsługą komunikacji,
turystyki (obiekty typu hotele i gastronomia) i handlem oraz mieszkaniowej, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,
- ewentualna lokalizacja obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 II kategorii.
Tereny aktywności gospodarczej,
z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i uwarunkowań
ekofizjograficznych.
Teren mieszkaniowy jako utrwalenie enklawy istniejącej zabudowy,
z możliwością uzupełnienia.
Rozwiązania układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.3. UWZGLĘDNIENIE MATERIALNEGO DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO
MIASTA JAKO ELEMENTU TOŻSAMOŚCI PRZESTRZENNEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. Remont budynku wpisanego do rejestru bądź ewidencji zabytków przy ul. Wiktorii
5 oraz Bramy Pałacu Branickich.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Kontynuacja prac remontowych w budynkach wpisanych do rejestru bądź ewidencji
zabytków: ul. Św. Rocha 3, ul. Wiktorii 9, ul. Warszawskiej 13, 31 i 32, ul. Kijowskiej 1,
Sukiennej 5, ul. Ciepłej 4, ul. Czystej 3, ul. Krakowskiej 1, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 25 – 25G, ul. Mickiewicza 1 (budynek Arsenału).
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.5. TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH DLA ROZWOJU
MIESZKALNICTWA ORAZ PODNOSZENIA JAKOŚCI ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu „Nasze Podwórko” zrealizowano dwa projekty zgłoszone przez
Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. gen. Józefa Bema 99 i ul. Włókienniczej 17.
2. W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano budowę miejsc postojowych
na samochody osobowe przy ul. gen. Józefa Bema 91 oraz budowę placu zabaw,
chodników, małej architektury, a także odnowienie terenów zielonych pomiędzy ulicami Waryńskiego i Żytnią.
3. Kontynuacja działań inicjujących nabycie przez wspólnoty mieszkaniowe terenów
przyległych do budynków wspólnot w celu zabezpieczenia potrzeb ich mieszkańców
(dojazd i dojście do budynków, ustawienie śmietnika itp.).
Programy i działania niezrealizowane:
1. W ramach programu „Nasze Podwórko” nie zrealizowano projektu zgłoszonego przez
Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Lipowej 12, Zagórna 17, Wiejska 4a.

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.7. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. Wyznaczono 33 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (m. in.
na ulicy: Ks. St. Andrukiewicza, K. Pułaskiego, A. Mickiewicza, M. Pietkiewicza, parking
przy ul. Składowej, droga dojazdowa do Cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego, parking
przy ul.: M. M. Kolbego, Blokowej, Wiatrakowej, W. Broniewskiego, Stołecznej, Działkowej, S. Wyszyńskiego, Wysoki Stoczek, H. Ordonówny, Kombatantów, Gruntowej).
2. Dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych 27 przejść dla pieszych poprzez
obniżenie krawężników i wykonanie ramp (m. in. na ulicy: M. M. Kolbego, Łącznikowej, Jagienki, Fabrycznej, Ogrodowej, ks. A. Abramowicza, Jesiennej, Gradowej, Gospodarskiej, Wiewiórczej, Armii Krajowej, Klepackiej, Stromej, Rzemieślniczej,
W. Broniewskiego, Ogrodniczki, Świętokrzyskiej).
3. Na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Białymstoku ujednolicono
dźwięk emitowany przez sygnalizatory akustyczne.
4. Zrealizowano inwestycje mające na celu likwidację barier architektonicznych w placówkach oświatowych:
 3 windy zewnętrzne: przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28; przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27; przy Publicznym Gimnazjum
nr 16 i CKU, ul. Sokólska 1.
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 Pochylnię dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 oraz
platformy w: Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Bohaterów Monte Cassino 25; Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Mieszka I 18; Publicznym Gimnazjum Nr 18, ul. Magnoliowa 13.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Likwidacja barier architektonicznych i przystosowywanie gminnych budynków i lokali
użytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – budynki przy ul.: Warszawskiej 13
i 31, Czystej 3, Kijowskiej 3, Ks. Stanisława Suchowolca 25 – 25G, Ciepłej 4, Sukiennej
5, Wiktorii 9, Św. Rocha 3.
2. Kontynuacja działań dotyczących 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 pieszych poprzez wykonywanie ramp z fakturą rozpoznawalną przez osoby niedowidzące
lub niewidome w kolorze żółtym. Ponadto stosowanie krawężników peronowych
umożliwiających podniesienie poziomu terenu w części przyległej do krawędzi podłogi autobusów wzdłuż zatoki autobusowej w celu ułatwiania wsiadania/wysiadania pasażerów. Dodatkowo w celu likwidacji barier architektonicznych przy nowobudowanych sygnalizacjach świetlnych stosowane są sygnalizatory akustyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, w których sygnalizatory zasilane źródłami światła LED
dużo czytelnej wyświetlają sygnały świetlne. Poza tym w celu lepszej percepcji sygnałów przez osoby z dysfunkcją wzroku uszkodzone sygnalizatory wymieniane są na
nowe. Montowane są sygnalizatory akustyczne naprowadzające osoby niewidome na
przycisk wzbudzający sekwencję pracy sygnalizacji z uwzględnieniem zielonego światła dla pieszych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.1.8. KREOWANIE WIELKOMIEJSKIEGO CHARAKTERU CENTRUM MIASTA
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Kontynuacja działań 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. Kontynuacja działań w zakresie udostępniania terenów miejskich w centrum na imprezy kulturalne, sportowe, widowiskowe i inne.
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A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z dużym udziałem transportu
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 RUCHLIWYCH ARTERII KOMUNIKACYJNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. Budowa fragmentu przedłużenia ul. B. Chrobrego, przedłużenia ul. Gospodarskiej
i ulicy Warmińskiej w Białymstoku.
2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Piastowskiej i Bolesława Chrobrego w Białymstoku.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W trakcie realizacji jest budowa Alei Niepodległości i Alei I. J. Paderewskiego.
2. W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy K. Ciołkowskiego od ul. A. Mickiewicza do
granic miasta.
3. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania
Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Białostoczek w Białymstoku.
4. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na rozbudowę ulicy Jurowieckiej w Białymstoku na odcinku od ul. Ciepłej do ulicy Poleskiej, budowa tunelu na potrzeby przeprowadzenia chodnika i ścieżki rowerowej przez nasyp kolejowy w ul. Poleskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Programy i działania nowo utworzone:
1. W I kwartale 2017 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania na wyłonienie
wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od
ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta.
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.
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.3. PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY USŁUG TRANSPORTU
ZBIOROWEGO, W TYM Z WYKORZYSTANIEM ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW TELEMATYCZNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. Wyposażenie wszystkich autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej w bezpłatny
dostęp do Internetu przez sieć wi-fi.
2. Wprowadzenie systemów informatycznych wspomagających organizację pracy kierowców oraz zarządzanie flotą pojazdów: PIXEL, OPK, Microsoft Dynamics NAVISION.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Instalacja gniazd USB w autobusach.
2. Stała modernizacja systemów informatycznych: PIXEL, DPK, Microsoft Dynamics
NAVISION, wynikająca ze zmian przepisów prawnych oraz sukcesywnego wprowadzania nowych rozwiązań ułatwiających pracę i efektywne zarządzanie kierowcami
oraz flotą pojazdów.
3. Przedsięwzięcia zaplanowane w Strategii Zintegrowanych 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 PLN podpisana 7 listopada
2017 r.,
– Lider projektu: Miasto Białystok,
– okres realizacji 2016-2020.
W projekcie zaplanowano realizację strategii niskoemisyjnych poprzez jednoczesną
interwencję we wszystkich aspektach kształtujących zrównoważoną mobilność miejską, w tym zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego, budowę 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 komunikacji miejskiej oraz poprawią stan infrastruktury transportu miejskiego w BOF
(w gminach: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków
oraz Zabłudów).
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 Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami 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,
– planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w 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 PLN 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 PLN podpisana 27 czerwca 2017 r,
– Beneficjent: Miasto Białystok,
– okres realizacji 2017-2020.
Programy i działania nowoutworzone:
1. Stałe odnawianie taboru autobusowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru (lata
2017-2020).
2. Podnoszenie jakości obiektów infrastrukturalnych komunikacji miejskiej – budowa
nowych wiat, budowa kolejnych centrów przesiadkowych (lata 2016-2020).
3. Ułatwienie podróżowania mieszkańcom w wyniku stosowania zintegrowanych rozwiązań z obszaru systemów informacji pasażerskiej, rozbudowa systemu dynamicznej
informacji pasażerskiej (lata 2017-2020).
4. Zwiększenie dostępności biletów na przejazdy komunikacją miejską m.in. poprzez zakup urządzeń do sprzedaży biletów w autobusach, zakup biletomatów stacjonarnych
i mobilnych (lata 2018-2020).

KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.4. ROZBUDOWA SYSTEMU KORYTARZY AUTOBUSOWYCH WYSOKIEJ
JAKOŚCI
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Wydzielanie kolejnych odcinków buspasów.
2. Opracowano zbiorczą koncepcję układu komunikacyjnego w rejonie dworców PKP
i PKS w Białymstoku w ramach budowy Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego.
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.5. WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU PIESZEGO ORAZ ROWEROWEGO, W TYM W POSTACI STREF RUCHU USPOKOJONEGO
Programy i działania zrealizowane:
1. System Białostockiej Komunikacji Rowerowej obejmuje: 46 stacji rowerowych rozmieszczonych w granicach miasta, 460 rowerów, a także 3 stacje na terenie gmin
ościennych wyposażone w 30 rowerów.
2. W ramach budowy spójnego układu dróg rowerowych w 2016 r. wykonano łącznie
1,55 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych (Al. Jana Pawła II, Pogodna,
K. Ciołkowskiego, al. Solidarności, przedłużenie ul. B. Chrobrego, skrzyżowanie ulic:
Piastowska – B. Chrobrego, Gen. J. Hallera).
3. Budowa spójnego układu dróg pieszych – w 2016 wybudowano 151 m2 chodnika dowiązanego do istniejącego ciągu w ul. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Budowa spójnego układu dróg rowerowych i pieszych, m.in.: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. J. Hallera w Białymstoku na odcinku od ul. Palmowej do ul. Św.
Kazimierza, Al. Jana Pawła II, Antoniukowska, droga do Olmont, Radzymińska.
Programy nowo utworzone:
1. Budowa kładki nad ul. gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul.
gen. N. Sulika do kładki nad ul. gen. N. Sulika w Białymstoku.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.6. USPRAWNIENIE SYSTEMU PARKINGOWEGO W ZGODZIE Z PRIORYTETAMI POLITYKI PRZESTRZENNEJ I TRANSPORTOWEJ MIASTA
Programy i działania zrealizowane:
1. W celu usprawnienia i uporządkowania systemu miejsc postojowych na terenie miasta oraz eliminacji parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych w roku 2016
zostały zrealizowane następujące działania:
 Budowa nowych stanowisk postojowych - 637 miejsca (Letnia, Składowa, Niedźwiedzia, Blokowa, M.M. Kolbego, Wiatrakowa, Wiejska, Stołeczna, Leszczynowa, Armii
Krajowej, Działkowa, S. Wyszyńskiego, Wysoki Stoczek, H. Ordonówny, W. Broniewskiego, Kombatantów, J. Kaczmarskiego, J. Sobieskiego, J. I. Kraszewskiego, Gen.
J. Bema, przy budynku Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych).
 Wyznaczenie stanowisk postojowych poprzez zmianę organizacji ruchu w mieście.
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2. W celu usprawnienia sposobu wnoszenia opłat za postój pojazdów w strefie płatnego
parkowania zostały zrealizowane następujące działania:
 Wdrożono system poboru opłat za postój przy użyciu 185 parkomatów. W podstrefie
A ustawiono 79 urządzeń, w podstrefie B - 106 urządzeń. Opłaty za postój w parkomatach można dokonać przy użyciu monet lub kart płatniczych (zbliżeniowo lub chipowo).
 Kontrolerzy strefy płatnego parkowania zostali wyposażeni w terminale mobilne do
wystawiania wezwań-raportów.
 Użytkownicy strefy płatnego parkowania mają również możliwość wnoszenia opłat za
postój pojazdu przy użyciu telefonu komórkowego za pomocą płatności mobilnych.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych przy, w miarę możliwości,
wspólnej realizacji wraz ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.
2. Dalsze wdrażanie systemu poboru opłat za postój przy użyciu parkomatów oraz płatności mobilnych przy użyciu telefonu komórkowego w celu usprawnienia sposobu
wnoszenia opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Założono wybudowanie parkingu „parkuj i jedź” przy ul. K. Ciołkowskiego.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.7. MODERNIZACJA I ROZWÓJ UZUPEŁNIAJĄCEGO UKŁADU ULICZNEGO W KOORDYNACJI Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. W roku 2016 zakończono budowę / przebudowę 20 ulic w zabudowie jednorodzinnej
wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości 5,7 km (Polowa, Południowa,
Wspólna, Braterska, Pieczurki, Modrzewiowa, J. U. Niemcewicza, H. Wieniawskiego,
Harnasiów, L. Kruczkowskiego, Chorwacka, Wenus, Kujawska, Folwarczna, Dojlidzka,
Saska, Bednarska, droga gminna dojazdowa do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego).
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Trwają roboty budowlano – montażowe w ramach budowy ulic: Browarowej, Krynicznej i Bajecznej, Jana Skrzetuskiego, Jana Zamoyskiego, przedłużenie ulicy Zawady,
Czystej, Mokrej, Polnej.
2. Trwają roboty budowlano – montażowe w ramach budowy kładki dla pieszych przez
rzekę Bażantarkę przy ul. Marczukowskiej oraz przebudową mostu w ul. Marczukowskiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą.
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3. Zawarto umowy z wykonawcami robót budowlano-montażowych w ramach budowy
ulic: J. Słowackiego, P. Sapiehy – planowany termin zakończenia prac to II kwartał
2017 r.
4. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach budowy
ulic: Seweryna Nowakowskiego, Adama Chętnika, Wojciecha Oczki, Przygodnej, Diamentowej, Witebskiej oraz skrzyżowania ulic: K. Kosińskiego i I. Mościckiego, Leśna
Polana, fragmentu ulicy 2KD-D, Skorupskiej i Dalekiej, Zgody, Plastusia, Wł. Jagiełły,
Rybnika, Nowosielskiej.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Budowa ulic: Solnickiej, Wigierskiej, Marczukowskiej, Depowej, Jachtowej, Kolonia
Dojlidy oraz Św. Jana Chrzciciela.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.8. WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZANIU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO
Programy i działania zrealizowane:
1. Budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. Wł. Andersa i ul. Gen. S. Sosabowskiego
o powierzchni 6 062 m2.
2. Budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. N. Sulika o powierzchni 2 198,9 m2.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Wykonywanie remontów nawierzchni ulic.
2. Regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowanych w jezdni.
3. Całkowita eliminacja samochodów ciężarowych TIR z obszarów centrum miasta poprzez wykonanie tzw. zachodniego domknięcia obwodnicy miejskiej Białegostoku
(w trakcie realizacji budowa Al. Niepodległości oraz I. J. Paderewskiego na odcinku od
ul. Wiadukt do ul. Narodowych Sił Zbrojnych).
4. Budowa ekranów akustycznych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.2.9. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W ramach działań na rzecz realizacji zamierzeń prowadzących do rozbudowy infrastruktury lotniczej zgodnie z postanowieniami zawartymi w liście intencyjnym z dnia
02.02.2015 r. pomiędzy Miastem Białystok a Aeroklubem Polskim w sprawie otwarcia lotniska Krywlany do użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji oraz wyrażonej zgody przez Miasto na przekazanie przez Aeroklub Polski prawa dysponowania
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nieruchomością na cele budowlane na rzecz Aeropartner Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie w 2016 r.:
 W dniu 25.04.2016 r. podpisano porozumienie pomiędzy Miastem a Aeropartner Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie o wspólnym prowadzeniu przedsięwzięcia polegającego
na modernizacji lotniska poprzez budowę utwardzonej drogi startowej z infrastrukturą techniczną.
 Prowadzono działania związane z uzyskaniem stosownych zezwoleń na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Krywlany w Rejestrze Lotnisk Cywilnych prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 Prowadzono działania dotyczące uzyskania decyzji na realizację inwestycji lotniczej
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 12.02.2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
Programy i działania nowo utworzone:
1. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na realizację zadania mającego
na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy poprzez włączenie do trasy ekspresowej S8.
A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII I SYSTEMÓW W KIERUNKU UZYSKANIA
ZGODNOŚCI Z NOWOCZESNYMI STANDARDAMI UŻYTKOWYMI I ŚRODOWISKOWYMI
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Rozpoczęto wdrażanie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku w latach 2016-2020 (przyjętego Uchwałą Nr
V/53/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 lutego 2015 r.).
 Plan przewiduje kontynuację najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania
ścieków. Obejmuje zadania rozwojowo - modernizacyjne na sieci i obiektach technologicznych Spółki oraz działania zmierzające do racjonalnego zużycia wody i odprowadzania ścieków.
 Zakres zadań zrealizowanych w 2016 roku obejmował m.in.:
1) Wykonanie nowych studni głębinowych wraz z wizualizacją i automatyzacją pracy
studni na ujęciu wód infiltracyjnych w Wasilkowie.
2) Wykonanie i opomiarowanie nowych studni głębinowych na ujęciu w Jurowcach.
3) Modernizację pompowni III stopnia w SUW Pietrasze.
4) Modernizację zbiornika wody czystej nr 6 w SUW Pietrasze.
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5) Kontynuację modernizacji chlorowni w SUW Jurowce.
6) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
7) Modernizację istniejących sieci wodociągowych na odcinkach o wysokiej awaryjności,
wymagających częstych płukań sieci z uwagi na pogorszenie jakości wody.
8) Modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych na odcinkach o wysokiej awaryjności
i w złym stanie technicznym.
9) Przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej związaną z budową lub remontem
nawierzchni ulic w Białymstoku.
10) Rozbudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków – etap I.
11) Modernizację pompowni głównej oczyszczalni ścieków.
12) Zakup i montaż dmuchawy do przedmuchiwania piaskowników na oczyszczalni ścieków.
13) Modernizację linii energetycznej na odcinku SUW Jurowce – węzeł Sielachowskie.
14) Modernizację linii napowietrznej SN 15kV w Jurowcach.
15) Sukcesywną wymianę konstrukcji stacji Trafo na ujęciu wody Jurowce.
16) Wizualizację pracy przepompowni ścieków.
17) Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (II etap).
 Celem realizacji powyższych zadań było:
1) Zapewnienie ciągłości poboru wody z ujęć.
2) Zapewnienie ciągłości produkcji wody i utrzymanie jakości uzdatnionej wody na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
3) Optymalizacja procesu chlorowania wody pitnej, zapewnienie bezpieczeństwa osób
pracujących w chlorowni oraz zabezpieczenie środowiska przed skutkami niekontrolowanego wycieku chloru (awarii chlorowej).
4) Zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków.
5) Zachowanie właściwego stanu technicznego posiadanej infrastruktury.
6) Zmniejszenie awaryjności sieci poprzez budowę, rozbudowę i modernizację sieci.
7) Zapewnienie technicznych warunków przyłączania odbiorców do nowo wybudowanej
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
8) Zapewnienie ciągłości procesów technologicznych oczyszczania ścieków i utrzymanie
jakości odprowadzanych ścieków na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
9) Zapewnienie bezpieczeństwa pracy obiektów technologicznych i niezawodność zasilania obiektów w energię elektryczną.
10) Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na poszczególnych etapach ujmowania
i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.
 Nakłady na realizację zadań w 2016 roku wyniosły około 32 mln zł.
2. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta.
3. Projekt zaplanowany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) w Celu 5. Gospodarka ni-
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skoemisyjna i ochrona środowiska, Działaniu 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i
ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza w Strategii ZIT BOF:
 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku
– pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF,
– finansowany w ramach ZIT z RPOWP,
– planowane podpisanie umowy o dofinansowanie na kwotę 6 850 159,51 PLN w październiku
2017 r.,
– Beneficjent: Miasto Białystok,
– okres realizacji 2017-2019.
Projekty związane z modernizacją indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej realizowane są również w gminach: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże,
Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna oraz Wasilków.
Realizacja planowanych projektów polegać będzie na ograniczeniu emisji szkodliwych
pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej
emisji oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez:
- zakup i montaż mikroinstalacji prosumenckich, czyli instalacji solarnych i ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz kolektorów słonecznych i pomp
ciepła dla uzyskania ciepłej wody użytkowej mieszkańcom poszczególnych gmin,
- modernizację indywidualnych źródeł ciepła poprzez likwidację indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu pieców węglowych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.2. ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH W SFERZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POPRZEZ FINANSOWANIE POZABUDŻETOWE
Programy i działania zrealizowane:
1. Zrealizowano projekt pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu
zmniejszenia strat energii” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu przebudowano 11,044 km sieci ciepłowniczej.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Budowa Al. Niepodległości, Alei I. J. Paderewskiego, ul. K. Ciołkowskiego od ul. A.
Mickiewicza do granic miasta, przedłużenie ul. Sitarskiej przy wykorzystaniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
2. Projekty zaplanowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) w Celu 5. Gospodarka
niskoemisyjna i ochrona środowiska, Działaniu 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza w Strategii ZIT BOF:
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 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 PLN podpisana 13 września 2017 r.,
– Beneficjent: MPEC Sp. z o.o., obecnie: Enea Ciepło Sp. z o.o.,
– okres realizacji 2017-2020.
Bezpośrednim celem projektu jest modernizacja 27 odcinków sieci ciepłowniczej
w Białymstoku o łącznej długości 23 397 m poprzez wymianę sieci kanałowej na sieć
wykonaną w technologii rur preizolowanych. W dniu 27.07.2017 r. projekt ten, zawarty w Strategii ZIT BOF, znalazł się na ogłoszonej przez NFOŚiGW liście projektów,
którym udzielono dofinansowania.
 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 PLN podpisana 27 września 2017 r.,
– Beneficjent: MPEC Sp. z o.o., obecnie: Enea Ciepło Sp. z o.o.,
– okres realizacji 2017-2020.
Bezpośrednim celem projektu jest budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Ciołkowskiego i Plażowej w Białymstoku w celu przyłączenia nowych (nie istniejących na
dzień dzisiejszy) odbiorców do systemu ciepłowniczego Miasta Białegostoku. Deklarowana przez odbiorców moc zamówiona wynosi ponad 3 MW. W dniu 27.07.2017 r.
projekt ten, zawarty w Strategii ZIT BOF, znalazł się na ogłoszonej przez NFOŚiGW liście projektów, którym udzielono dofinansowania.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Jako kontynuację programu „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu
zmniejszenia strat energii – etap II” opracowano program „Modernizacja systemu
ciepłowniczego miasta Białegostoku wraz z likwidacją węzłów grupowych” na lata
2018-2022. Przewiduje on modernizację 10 węzłów grupowych będących w zasobach spółdzielni Zachęta oraz modernizację osiedlowych sieci rozdzielczych osiedla
Piasta pomiędzy ulicami Chrobrego i Warszawską, o długości powyżej 5 km, oraz odcinek sieci magistralnej przy ulicy 42 Pułku Piechoty. Projekt uczestniczy w konkursie
o dofinansowanie ogłoszonym przez NFOŚiGW w ramach działania 1.5. POIiŚ 20142020.
2. Wykorzystanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na budowę: Al. 1000–lecia Pań108 | S t r o n a

stwa Polskiego, Jurowieckiej, Legionowej, Wiosennej, J. K. Branickiego, Produkcyjnej,
Intermodalnego węzła komunikacyjnego, Poleskiej, Towarowej.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.3. STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO, NOWOCZESNEGO SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI Z DUŻYM UDZIAŁEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I MAKSYMALIZACJĄ EFEKTU ODZYSKU
Programy i działania zrealizowane:
1. Podmiotem zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Białegostoku (na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok) jest utworzone
w ramach PUHP „LECH” Sp. z o.o. Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami.
 Gospodarka odpadami komunalnymi w 2016 r. na terenie Miasta Białystok była kontynuacją przedsięwzięć i działań prowadzonych w latach ubiegłych, tj. od 1 lipca 2013
r., czyli od wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 Systemem odbierania odpadów komunalnych objęte są wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta, tj. nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe (na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).
 W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości miasto podzielone jest na 6 sektorów. Każdy sektor jest odrębnym obszarem,
na terenie którego odbiór odpadów komunalnych, prowadzi jedna firma wybrana
w drodze przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Białystok”.
 Na terenie Białegostoku system zbierania i odbioru odpadów komunalnych jest prowadzony w następujący sposób:
1) „U źródła”, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, zbierane są: zmieszane
odpady komunalne, zbierane łącznie odpady surowcowe (papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, z wyłączeniem szkła), selektywnie zebrane szkło opakowaniowe, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół i żużel z palenisk domowych (od 1 października 2016 r.).
2) W 729 punktach selektywnej zbiórki typu „gniazda” zbierane są odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulatura, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
i metali.
3) W PSZOK, znajdujących się na terenie ZUOK w Hryniewiczach oraz na terenie MPO
Białystok, zbierane są: papier i makulatura – w tym odpady opakowaniowe, tworzywa
sztuczne – w tym odpady opakowaniowe, szkło – w tym odpady opakowaniowe, metale – w tym odpady opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji – w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady zielone, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko w PSZOK w Hry109 | S t r o n a
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niewiczach), styropian opakowaniowy (tylko w PSZOK w Hryniewiczach), popiół i żużel z palenisk domowych (tylko w PSZOK w Hryniewiczach), odzież (tylko w PSZOK
MPO Białystok).
Przez mobilne punkty odbierane są meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz odpady zielone. Mobilna zbiórka odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W 2016 r. odebrano łącznie 98 297,78 Mg odpadów komunalnych, w tym: 93 484,43
Mg bezpośrednio „u źródła”, 1 230,43 Mg w punktach selektywnej zbiórki typu
„gniazda” i 3 582,92 Mg w PSZOK.
Odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Białystok
w 2016 r. odpady komunalne kierowane były do zagospodarowania w regionalnych
instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), którymi są: Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. ZUOK w Hryniewiczach to RIPOK w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP),
kompostowania na odpady zielone i składowisko, natomiast ZUOK Białystok to RIPOK
w zakresie termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Zarządcą
i właścicielem w/w Zakładów jest PUHP „LECH” Sp. z o.o., w którym 100% udziałów
posiada Miasto Białystok.
W 2016 r. Gmina Białystok, wzorem lat ubiegłych, osiągnęła wymagane przepisami
prawa poziomy odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz
poziom ograniczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania:
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. TR = 8,6% (dopuszczalny poziom zgodnie z rozporządzeniem – 45%).
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. wynosił
34,98% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 18%).
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 r. wynosił
74,84% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 42%).
Osiąganie tak wysokich poziomów jest możliwe dzięki współdziałaniu nowoczesnych
instalacji, tj. spalarni odpadów na terenie ZUOK w Białymstoku (oddanej do użytkowania na koniec grudnia 2015 r.) i nowej sortowni odpadów na terenie ZUOK w Hryniewiczach (oddanej do użytkowania w drugiej połowie 2016 r.).
Instalacje te, zrealizowane w ramach projektów współfinansowanych z POIiŚ pn.:
„Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” i „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku” są
częścią kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Pod
względem terytorialnym zasięg projektu pn. „Zintegrowany system…” obejmował
Miasto Białystok oraz 9 gmin ościennych: Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzynie-
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wo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów,
z którymi Miasto Białystok ma podpisane dwustronne porozumienia.
Sortownia wykorzystywana jest do przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki i wydzielania z nich odpadów surowcowych o wysokiej jakości, w celu
uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów surowcowych. Ponadto sortownia wykorzystywana jest zastępczo do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w czasie przestoju spalarni odpadów.
W wyniku procesu spalania odpadów w spalarni odpadów produkowana jest energia
elektryczna i cieplna. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie: ok. 38 tys. MWh energii elektrycznej, która trafia do sieci energetycznej oraz ok.
360 tys. GJ energii cieplnej, która zasila miejską sieć ciepłowniczą w Białymstoku.
Współdziałanie obu tych instalacji (spalarni odpadów i sortowni) gwarantuje zagospodarowanie odpadów w oparciu o najlepsze dostępne technologie (BAT), zgodnie
z wymaganiami prawa i hierarchią postępowania z odpadami, wypełniając tym samym zobowiązania krajowe i wspólnotowe (dążenie do Circular Economy). Dzięki
funkcjonowaniu w/w instalacji możliwe jest spełnienie restrykcyjnych warunków wynikających z zakazu składowania od 1 stycznia 2016 r. frakcji wysokokalorycznej
> 6 MJ/kg s.m. oraz ograniczenie masy frakcji organicznej kierowanej do składowania
oraz balastu. Instalacje te uzupełniają się względem siebie i dają możliwość sprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami jako całości w regionie.
W 2016 r. Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami PUHP „LECH” Sp. z o.o.
prowadziło szeroko zakrojone akcje informacyjno-edukacyjne poświęcone tematyce
związanej z odpadami komunalnymi.
W ramach działań edukacyjnych realizowane i organizowane były:
Lekcje ekologiczne „Segreguję, świecę przykładem” w białostockich przedszkolach
i szkołach podstawowych (483 lekcje, w których wzięło udział ponad 10 tys. przedszkolaków i uczniów szkół klas I-VI).
Eko-ferie, w ramach których zorganizowanych zostało 8 spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział ok. 250 uczestników.
Cyklicznie warsztaty twórczego recyklingu, w których wzięło udział ok. 420 osób.
Warsztaty twórczego recyklingu przeprowadzane w białostockich przedszkolach.
Pikniki ekologiczne plenerowe oraz udział w zewnętrznych wydarzeniach organizowanych przez białostockie instytucje i organizacje pozarządowe (w ramach wydarzenia eko – namiot, w ramach którego udzielano informacji o sposobie segregacji odpadów oraz prowadzono zajęcia dla dzieci, udział wzięło ok. 5 500 osób).
Punkty informacyjne dla mieszkańców Białegostoku, w ramach których udzielane były
informacje o sposobie segregacji odpadów komunalnych w Białymstoku.
Wycieczki i dni otwarte na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Białymstoku.
Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców Białegostoku, w tym
prowadzenie strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych.
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 PUHP „LECH” obejmowało także swoim patronatem konkursy o tematyce ekologicznej organizowane przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i lokalne instytucje.
 Działania informacyjne prowadzone w 2016 r.:
1) Przekazanie 94 400 sztuk ulotek informacyjnych mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej oraz 7 450 sztuk plakatów/tabliczek informacyjnych na klatki bloków do zainteresowanych wspólnot i spółdzielni, którzy rozdystrybuowali je wśród mieszkańców
(sierpień, listopad).
2) Kampania banerowa wraz z artykułem sponsorowanym na portalu www.poranny.pl
(04-10.07), dotycząca zasad segregacji odpadów komunalnych w Białymstoku.
3) Dystrybucja 22 000 ulotek informacyjnych do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
o sposobie segregacji odpadów komunalnych oraz informacji i odbiorze nowej frakcji
odpadów – popiołów i żużli z palenisk domowych (wrzesień).
 Ponadto regularnie i cyklicznie organizowane są dni otwarte, podczas których istnieje
możliwość zwiedzenia i poznania zasad funkcjonowania nowoczesnych zakładów
przetwarzania odpadów, którymi dysponuje Spółka tj. Spalarni odpadów w ZUOK
w Białymstoku i nowej Sortowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Od 1 lipca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Od tego momentu we wszystkich gminach na terenie kraju obowiązywać mają jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów,
tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), zgodnie z którym selektywnie należy zbierać następujące frakcje odpadów:
 Papier (pojemnik/worek koloru niebieskiego).
 Szkło (pojemnik/worek koloru zielonego w przypadku szkła kolorowego, pojemnik/worek koloru białego w przypadku szkła bezbarwnego).
 Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik/worek koloru żółtego).
 Odpady ulegające biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów (pojemnik/worek koloru brązowego).
2. Miasto Białystok będzie korzystało z okresu przejściowego, określonego w § 6 ust.
3 w/w Rozporządzenia, na mocy którego aktualna umowa na odbiór odpadów lub
odbiór i zagospodarowanie odpadów zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Oznacza to, że na terenie Białegostoku segregacja odpadów na dotychczasowych zasadach możliwa jest do 30
września 2018 r. (do końca trwania obecnej umowy na odbiór odpadów), a od 1 października 2018 r. selektywna zbiórka odpadów będzie musiała być zgodna z wymaganiami omawianego Rozporządzenia. W konsekwencji wdrożenia nowych przepisów
w Białymstoku trzeba będzie odrębnie wydzielić: frakcję papieru (który dotychczas
zbierany był łącznie z tworzywami sztucznymi, metalami i opakowaniami wielomate112 | S t r o n a

riałowymi, jako tzw. frakcja sucha) oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady (obecnie selektywna zbiórka dotyczy tylko odpadów zielonych, a pozostałe
odpady biodegradowalne zbierane są w ramach zmieszanych odpadów komunalnych
– tzw. frakcji mokrej). Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Spółka „LECH” planuje
rozpoczęcie długofalowej kampanii informacyjno-edukacyjnej, która będzie przybliżać
szczegóły nowego systemu i zasady postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującym nowym prawodawstwem.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO BUDOWY POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH SZEROKOPASMOWYCH SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach budowy miejskiej sieci światłowodowej poprzez własne inwestycje oraz
zakup gotowej infrastruktury poniesiono wydatki w kwocie 454 454,03 zł.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Budowa miejskiej sieci światłowodowej poprzez własne inwestycje oraz zakup gotowej infrastruktury.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.3.5. DZIAŁANIA NA RZECZ ELIMINOWANIA NIEUZASADNIONEJ TERENOCHŁONNOŚCI ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W procesie opracowywania dokumentacji projektowych budowy/przebudowy ulic
w miarę możliwości stosowane są najnowsze standardy projektowe przy tworzeniu
nowych elementów infrastruktury, a także podejmowane są działania w celu ograniczenia terenochłonności przez elementy już istniejące.
A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów
zieleni miejskiej
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.1. OSIĄGNIĘCIE WYŻSZYCH STANDARDÓW OCHRONY ŚRODOWISKA,
A TAKŻE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
Programy i działania zrealizowane:
1. System gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Białystok opisany został w działaniach zrealizowanych kierunku działań A.3.3 niniejszego Raportu.
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W 2013 r. opracowano „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2013-2018 r. W/w program bilansuje moce produkcyjne źródeł ciepła,
zdolności przesyłowe sieci cieplnych, prognozuje wzrost zapotrzebowania mocy
i energii cieplnej w perspektywie roku 2018 i ocenia niezbędne inwestycje związane
z rozbudową i modernizacją systemu ciepłowniczego. W miesiącu marcu 2017 r.
Spółka opracowała aneks nr 1 do Planu rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego
Białegostoku na lata 2013-2018 uaktualniający koszty opłat za przyłączenie i wydatki
inwestycyjne na lata 2017-2018. Aneks uzyskał akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, zgodnie z wymogami umowy Sprzedaży udziałów MPEC (obecnie: Enea Ciepło Sp. z o.o.).
2. Dotacje z budżetu miasta na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest przekazano 10 właścicielom nieruchomości,
którzy złożyli wnioski o dofinansowane, środki finansowe w wysokości 14 882,72 zł.
Dzięki dotacjom z budżetu miasta w 2016r. przekazano do unieszkodliwienia 1556,6
m2 tj. około 21 Mg odpadów zawierających azbest. W ramach przyznanej dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
na realizację przedsięwzięcia pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Białegostoku” w kwocie 29 256,61 zł, odebrano od 29 właścicieli nieruchomości i przekazano do unieszkodliwienia 69,9 Mg odpadów zawierających azbest, w ramach zawartej przez Miasto umowy z Wykonawcą na realizację usługi obejmującej
demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
3. Dotacje do likwidacji zbiorników bezodpływowych (szamb) i budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z likwidacją tych zbiorników na podstawie Uchwały Nr
XXIX/306/12 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na
terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania. Udzielono dotacji dla 41 dotowanych na likwidację 51 szamb w kwocie 115 177,45 zł.
4. Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Białegostoku w 2017 roku” przyjętego uchwałą
Nr XXXII/501/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. Głównym celem Programu jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym, ograniczenie oraz zapobieganie bezdomności i nadpopulacji zwierząt domowych na terenie
miasta Białegostoku. W ramach ww. Programu prowadzone są różne działania, w tym
m.in.:
 Akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów w ramach umów zawieranych przez
Miasto.
 Dokarmianie kotów wolno żyjących.
 Odławianie zwierząt bezdomnych i zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt.
 Sterylizacje i kastracje zwierząt schroniskowych.
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 Promocyjne znakowanie psów z terenu Białegostoku.
5. 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 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w ramach zawartej umowy o świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku.
6. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która 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 zależy na ochronie środowiska wyruszają do lasów, na pobocza dróg, do parków i sprzątają. Do udziału w przedsięwzięciu zgłaszają się w głównej
mierze placówki oświatowe, ale także pojedynczy mieszkańcy Białegostoku, którzy
całymi rodzinami chodzą po osiedlach i okolicznych lasach wypełniając worki odpadami.
7. Zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni oraz terenów zurbanizowanych poprzez realizację nasadzeń roślin w tym roślin cebulowych. W 2016 r. na terenie Białegostoku posadzono około 85 000 szt. roślin cebulowych.
8. Zasady selektywnego zbierania odpadów opisane zostały w działaniach rozpoczętych,
wymagających kontynuacji kierunku działań A.3.3. niniejszego Raportu.
9. Projekty zaplanowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) w Celu 5. Gospodarka
niskoemisyjna i ochrona środowiska, Działaniu 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza w Strategii ZIT BOF opisane zostały
w działaniach rozpoczętych, wymagających kontynuacji: A.3.1. pkt 3 oraz A.3.2. pkt 2 niniejszego Raportu.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Miasto Białystok posiada Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku, zwany dalej PONE. W dniu 29 lutego 2016 r. Rada Miasta Białystok podjęła
uchwałę Nr XIX/273/16 w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla
Miasta Białegostoku” (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1204), w której określono zasady
udzielania dotacji celowych dla przedsięwzięć służących ochronie powietrza. W oparciu o PONE Miasto Białystok po raz pierwszy w 2016 r. organizowało nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji. Był to
projekt pilotażowy i okazał się bardzo atrakcyjny dla mieszkańców Białegostoku.
W rezultacie zawarto 30 umów z mieszkańcami. Zlikwidowano 25 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, dokonując 24 instalacji ogrzewania gazowego oraz jednej
pompy ciepła, jak również zainstalowano 5 kolektorów słonecznych.
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KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.2. STWORZENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA
WÓD OPADOWYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. W dalszym ciągu realizowany jest „Program zagospodarowania wód opadowych
i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku”. 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 wykorzystywany jest również na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wymagane jest w maksymalnym
stopniu zagospodarowanie wód opadowych u źródła, ich retencjonowanie oraz ponowne użycie np. do celów gospodarczych.
2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 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 lutego 2012 r.).
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku
w latach 2016-2020 (Uchwała Nr V/53/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 lutego
2015 r.). Plan przewiduje sukcesywny rozdział około 2 km kanalizacji ogólnospławnej
na kanalizację sanitarną i deszczową. W 2016 roku nie prowadzono inwestycji związanych z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej i nie poniesiono nakładów w tym zakresie.
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.3. ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI URZĄDZONEJ PRZY POSZANOWANIU
UNIKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry:
 Zrealizowano I etap kompleksowego zagospodarowania terenu parku przy ul. A. Fredry. W 2016 roku w ramach inwestycji została wykonana siłownia na świeżym powietrzu oraz plac zabaw i część alejek spacerowych wokół wykonanej infrastruktury. Inwestycja obejmująca I etap zrealizowana została w ramach Budżetu Obywatelskiego
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2016 jako projekt zgłoszony przez mieszkańców pn. „Centrum rekreacyjne Balaton na
wolnym powietrzu przy ul. Fredry na Wygodzie w Białymstoku”.
 Kolejne etapy obejmą wykonanie infrastruktury sportowej (boiska, skate, park, plac
do gry w bule) wraz z infrastrukturą towarzyszącą np. alejki spacerowe, oświetlenie,
monitoring.
 Całość stworzy ogólnodostępny, spójny kompleks sportowo-rekreacyjny. Mieszkańcy,
będą mieli możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportu, tj. piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, piłka ręczna, skatebording, badminton ping-pong jak również gra w szachy, jak również wypoczynku wśród zagospodarowanej zieleni.
 Przedmiotowa inwestycja w optymalny sposób wykorzystuje istniejące ukształtowanie i warunki przyrodnicze parku (m.in. zbiornik wodny oraz zalesienie).
KIERUNEK DZIAŁAŃ A.4.4. ZACHOWANIE CIAGŁOŚCI SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA
I OCHRONA TERENÓW O WYSOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRZED EKSPANSJĄ INWESTYCYJNĄ
Programy i działania zrealizowane:
1. W roku 2016 powołano 5 nowych pomników przyrody – 4 pojedyncze drzewa i jedną
aleję drzew. Aktem powołującym nowe formy ochrony przyrody w mieście Białystok
była uchwała nr XXV/383/16 Rady Miasta Białystok z dnia 5 października 2016 r.
Wśród ustanowionych pomników znalazły się: dęby szypułkowe przy ul.: Pogodnej 8,
Wołodyjowskiego 8, Skorupskiej 34, czereśnia ptasia przy al. 1000-lecia Państwa Polskiego 75 oraz aleja 8 dębów szypułkowych u zbiegu ulic Kawaleryjskiej i Pułaskiego.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W ramach zachowania ciągłości systemu przyrodniczego Miasta Białegostoku sukcesywnie jest realizowana konserwacja i odtwarzanie rowów odwadniających, cieków
wodnych i rzeki Białej. Ponadto prowadzony jest nadzór nad stanem rowów, powierzchniowych wód płynących zbiorników wodnych, w tym monitorowanie:
 Stanów grobli oraz budowli wodnych pod względem ich szczelności
i stabilności na zbiornikach wodnych oraz wykonywanie obiektów budowlanych w ich
pobliżu.
 Nielegalnego zasypywania rowów.
 Przepustowości rzek, cieków, rowów.
W 2016 r. zrealizowano inwestycję remeandryzacji rzeki Białej oraz odbudowano
stawy przy ul. Marczukowskiej.
2. Corocznie prowadzona jest akcja edukacyjna „Ratujmy Kasztany” - polegająca na systematycznym grabieniu i sprzątaniu opadających liści kasztanowców, wewnątrz których zimują osłonięte kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Powyższe
przedsięwzięcie ma istotne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej kasztanow117 | S t r o n a

ców w mieście Białystok poprzez eliminację szkodników, jednocześnie podnosząc
świadomość proekologiczną społeczeństwa i pełniąc funkcję edukacyjną.
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6.2.

Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata
2011-2020. Strategia wpisuje się w szereg priorytetów i kierunków działań wynikających ze
Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. Raport ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2016 jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Rodzinie
w
Białymstoku
pod
adresem:
http://mopr.bialystok.pl/sprawozdania.html.

B. WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE
MIESZKAŃCÓW
B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.1. WSPIERANIE I PROMOWANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I DZIAŁAŃ RAD OSIEDLI
Programy i działania zrealizowane:
1. Konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta
Białegostoku na 2017 rok. Mieszkańcy miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego
2017 (BO 2017) zgłosili 122 propozycje projektów. Po weryfikacji projekty, które wytypowali mieszkańcy w wyniku głosowania, były wskazane do realizacji w najbliższym
roku budżetowym. W ramach BO 2017 rekomendowano 7 projektów ogólnomiejskich oraz 22 osiedlowe.
2. Zorganizowano konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczące
m. in.: budowy i modernizacji ulic, zmiany nazw ulic, zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje odbyły się w formie otwartych spotkań z mieszkańcami. W roku
2016 zostało zrealizowanych ok. 40 spotkań w ramach konsultacji społecznych.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Kontynuacja prac budowlanych dotyczących rozbudowy i przebudowy budynku położonego przy ul. Świętego Rocha 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek
administracyjno-biurowy, z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
2. Remont budynku przy ul. Grochowej 2A na potrzeby Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”.
3. Kontynuacja działań w zakresie preferencyjnych warunków najmu lokali użytkowych
na rzecz organizacji pozarządowych.
4. Prowadzenie ośrodka wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego dla podmiotów
trzeciego sektora pod nazwą Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych:

119 | S t r o n a

 Wsparcie techniczne białostockich organizacji pozarządowych oraz grup obywatelskich: bezpłatne udostępnianie pomieszczeń w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22 lok. 1 na realizację nieodpłatnej działalności statutowej; udostępnianie stanowisk biurowych wyposażonych w sprzęt
komputerowy, udostępnianie sprzętu multimedialnego, wsparcie promocyjne organizacji pozarządowych: newsletter - wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną, udostępnianie miejsca na ogłoszenia.
 Wsparcie merytoryczne – indywidualne konsultacje w zakresie funkcjonowania trzeciego sektora i współpracy z samorządem miejskim.
5. Białostocka edycja ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków
„8 Wspaniałych”. W 2016 roku odbyła się XXI białostocka edycja oraz XXII ogólnopolska edycja konkursu, adresowanego do młodzieży w wieku 10-19 lat aktywnej społecznie na rzecz środowiska lokalnego w charakterze wolontariuszy.
6. Zlecanie zadań publicznych Miasta Białystok w ramach otwartego konkursu ofert
w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów realizowanych ze źródeł
spoza budżetu Miasta Białegostoku.
7. Realizacja Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. W ramach Programu są realizowane różne formy pozafinansowe i finansowe
współpracy między Miastem a organizacjami pozarządowymi, np.: udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na
realizację zadań publicznych, współpracę w organizacji przedsięwzięć.
8. Realizacja Programu Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej,
Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 „Białystok dla Tolerancji”.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W ramach programu „Nasze Podwórko” nie zrealizowano projektu zgłoszonego przez
Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Lipowej 12, Zagórna 17, Wiejska 4a.
2. W ramach ZIT remonty budynków przy ul. Ks. Suchowolca 25D i ul. Warszawskiej 31.
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.2. KSZTAŁTOWANIE LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZY ADMINISTRACJĄ, PRZEDSIĘBIORCAMI, INSTYTUCJAMI NON-PROFIT, UCZELNIAMI
Programy i działania zrealizowane:
1. Powołanie przez Prezydenta Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na
2017 rok. W skład Zespołu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni
Rady Miasta Białegostoku, przedstawiciele Prezydenta. Zadaniem Zespołu było m.in.
opiniowanie projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
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2.





Działania zrealizowane przez PFRR:
Udział w pracach Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku.
Udział w pracach Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego.
Aktywny współudział w organizacji III Wschodniego Kongresu Gospodarczego.
Organizacja spotkania motywującego – Liderzy Przyszłości – udział ponad 500
uczniów z białostockich szkół ponadgimnazjalnych.

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W dniach 14 marca, 02 czerwca oraz 14 grudnia 2016 r. odbyły się trzy posiedzenia
Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2015 - 2018, podczas których członkowie Rady, jak i zaproszeni goście, wyrażali opinie oraz przedstawiali propozycje rozwiązań dotyczące inicjatyw podejmowanych przez Miasto.
2. Mobilizacja młodzieży przez PFRR – Liderzy Przyszłości.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Powołanie ciała inicjatywno–doradczego pod nazwą Miejska Rada Seniorów w Białymstoku. Rada została wybrana głosami organizacji pozarządowych, a powołana Zarządzeniem Nr 50/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku. Rada
działa przy Prezydencie Miasta Białegostoku i składa się z przedstawicieli trzeciego
sektora wybranych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego.
2. Powołanie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada jest ciałem doradczym w zakresie funkcjonowania i działania organizacji pozarządowych. Rada
składa się z 5 przedstawicieli Rady Miasta, 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz 5 przedstawicieli Prezydenta.
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.3. WSPIERANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok, w ramach którego
organizacje pozarządowe zorganizowały przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta
następujące przedsięwzięcia: Aksamitny Letni Wieczar, czyli Białoruska Potańcówka
w Białymstoku, Święto Kultury Białoruskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”, „Vidovdan” Festiwal Kultury Serbskiej w Białymstoku, Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień”, Koncert Galowy
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenka Białoruska. Dzięki wsparciu finansowemu miasta
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2.








1)

2)

3.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne uzupełniło zbiory swojej biblioteki oraz wydało
kolejny numer „Białoruskich Zeszytów Historycznych”.
W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury miejskie instytucje kultury
realizują inicjatywy mające na celu wspieranie mniejszości narodowych. Do najważniejszych działań należy zaliczyć:
Festiwal WSCHÓD KULTURY – INNY WYMIAR, realizowany od czterech lat we współpracy z Lublinem, Rzeszowem i Narodowym Centrum Kultury. Festiwal INNY WYMIAR
nawiązuje do wielokulturowości miasta i regionu, różnorodności religijnej i narodowościowej dawnego Białegostoku, przenikania kultur, narodów i ich wzajemnego oddziaływania. W 2016 r. podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 67 wydarzeń kulturalnych
(organizowanych we współpracy z 45 podmiotami), w których uczestniczyło 23 178
osób.
Koncerty i festiwale oraz spotkania poświęcone mniejszościom narodowym, organizowane przez Białostocki Ośrodek Kultury: koncert upamiętniający 75. rocznicę spalenia Wielkiej Synagogi w Białymstoku, spotkania z cyklu Ciekawi świata, Festiwal Filmowy ŻUBROFFKA z konkursem Okno na Wschód.
Koncerty, spotkania i działania edukacyjne w Centrum im. Ludwika Zamenhofa: „Religie Podlasia” (warsztaty poświęcone wielowyznaniowości Podlasia), gry historyczne
(zajęcia edukacyjne poświęcone wielokulturowości miasta), „Tolerancja jest ok”
(warsztaty promujące postawy otwartości i dialogu wobec odmienności narodowych,
kulturowych, światopoglądowych) koncert w 73. rocznicę powstania w białostockim
getcie.
Wystawy:
W Galerii Arsenał: „ZBIÓR(ZBOR)” – w ramach Festiwalu „Wschód Kultury/Inny Wymiar”; projekty artystyczne z udziałem twórców z krajów Partnerstwa Wschodniego
(instalacja w przestrzeni publicznej Daniil Galkin „Nothing common, Nothing Personal”, wystawy: Ciprian Muresan „O marionetkach i ludziach”, „Przezwyciężając chaos” oraz Sergey Shabohin „Praktyki podporządkowania”),
„Rzeczywiste i Imaginacyjne. Portrety Żyda Niemalowanego” (grafiki prezentujące
wybitne postacie pochodzenia żydowskiego) w Białymstoku i prezentacja wystawy
„Bożnice drewniane” w Dąbrowie Białostockiej przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa.
Zgodnie z art. 13 ustawy o systemie oświaty szkoła i placówka publiczna umożliwia
uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. W wykonywaniu
tych zadań, organy prowadzące szkoły i placówki oraz dyrektorzy szkół i placówek
współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych. W szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok przywiązuje się dużą wagę do zagadnienia
wielokulturowości. Szkoły są wspierane przez organ prowadzący w różnorodnych
działaniach w tym obszarze.
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 Mniejszość narodowa białoruska
Wsparciem w białostockich przedszkolach i szkołach objęte są dzieci białoruskie, którym na wniosek rodziców organizowane są lekcje języka białoruskiego. Do Przedszkola
Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w roku szkolnym 2016/2017 do 6 oddziałów
uczęszczały dzieci mniejszości białoruskiej:
1) Grupa I - (filia w SP15) – białoruska, stan grupy 24 w tym: 24 dzieci mniejszości białoruskiej - 3-latki, zajęcia prowadzone w języku białoruskim ok. 5 godz. dziennie.
2) Grupa II - mieszana ( polsko – białoruska), stan grupy 25 w tym: 18 dzieci mniejszości
białoruskiej - 4-latki, zajęcia w języku białoruskim były prowadzone ok. 5 godzin
dziennie.
3) Grupa III - mieszana (polsko-białoruska), stan grupy: 25 dzieci w tym: 18 dzieci mniejszości białoruskiej – 4-5 latki, zajęcia w języku białoruskim prowadzone ok. 5 godzin
dziennie.
4) Grupa IVB - białoruska, stan grupy: 25 dzieci mniejszości białoruskiej – 5-6 latki, zajęcia w języku białoruskim prowadzone ok. 5 godzin dziennie.
5) Grupa VB - białoruska, stan grupy 25 dzieci mniejszości białoruskiej- 5-6-latki, zajęcia
w języku białoruskim prowadzone ok. 5 godzin dziennie.
6) Grupa VII (filia SP15) - mieszana (polsko-białoruska), stan grupy 25 dzieci, w tym: 18
dzieci mniejszości białoruskiej- 3-latki, zajęcia w języku białoruskim prowadzone ok.
5 godzin dziennie.
Nauka języka mniejszości organizowana jest na zasadzie prowadzenia nauki w dwóch
językach: polskim oraz białoruskim.
W roku szkolnym 2016/2017 Szkole Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
przyznano 19 godzin języka białoruskiego (w zajęciach uczestniczyło 125 osób), Publicznemu Gimnazjum Nr 7 im. Stanisława Konarskiego w Białymstoku przyznano 6 godzin języka białoruskiego (w zajęciach uczestniczyło 11 osób), III Liceum Ogólnokształcącemu
im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku przyznano 3 godziny języka białoruskiego (w zajęciach uczestniczyło 7 uczniów).
 Mniejszość narodowa ukraińska
W Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku prowadzone są zajęcia z języka ukraińskiego dla dzieci w wieku
przedszkolnym. W roku szkolnym 2016/2017 przyznano 3 godziny dydaktyczne tygodniowo. Na zajęcia uczęszczało 11 dzieci. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu.
Z inicjatywy nauczycielki języka ukraińskiego zorganizowane zostały zajęcia tego języka
dla uczniów mniejszości ukraińskiej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku. W roku szkolnym 2016/2017 przyznano 6 godzin dydaktycznych tygodniowo, w zajęciach
uczestniczyło 12 osób.
 Mniejszość etniczna romska
Dla uczniów romskich szkoły Miasta Białegostoku organizowały dodatkowe zajęcia
edukacyjne, tj. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zespoły korekcyjno-kompensacyjne,
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gimnastykę korekcyjną, koło komputerowe, SKS, zajęcia rekreacyjne, terapię pedagogiczną.
 Mniejszość etniczna tatarska
Na wniosek Przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej co roku przyznawane są godziny na naukę religii islamskiej.
W roku szkolnym 2016/2017 przyznano 10 godzin. W zajęciach uczestniczyło około 38
uczniów białostockich szkół. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 28.
 Religia muzułmańska
W Szkole Podstawowej Nr 28 na rok szkolny 2016/2017 przyznano 18 godzin tygodniowo na realizację zajęć z religii muzułmańskiej. Uczestniczyło w nich około 62 dzieci
czeczeńskich. Zajęcia odbywały się w Ośrodku dla Cudzoziemców przy ul. 1 Armii Wojska
Polskiego 7.
W Szkole Podstawowej Nr 15 w Białymstoku zorganizowana została religia muzułmańska dla dzieci czeczeńskich w wymiarze 4 godz./tyg., uczestniczyło w niej 17 dzieci.
 Religia baptystów
W Szkole Podstawowej Nr 28 na rok szkolny 2016/2017 przyznano 10 godzin tygodniowo na realizację zajęć religii baptystów, w których uczestniczyło 41 dzieci. Zajęcia odbywały się w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku przy ul. Kujawskiej 22.
 Religia zielonoświątkowa
Religia prowadzona przez Kościół Zielonoświątkowy I Zbór w Białymstoku  w roku
szkolnym 2016/2017 realizowana była w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się przy ul. Kozłowej 4 w Białymstoku. Z nauczycielem religii umowę o pracę zawarł
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W zajęciach
tych uczestniczyło 10 uczniów, realizowane były w wymiarze 6 godz./tyg.
 Religia ewangelicko – augsburska
W pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się przy ul. Dolistowskiej 17
w Białymstoku realizowane były zajęcia religii ewangelicko - augsburskiej w wymiarze
4 godz./tyg. Uczestniczyło w nich 15 uczniów. Z nauczycielem religii umowę o pracę zawarł
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Białymstoku.
 Podtrzymywanie tożsamości kulturowej i etnicznej - działania podejmowane w przedszkolach i szkołach:
1) Język i religia:
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku:
 organizacja nauczania religii dla dzieci prawosławnych.
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 lekcje religii muzułmańskiej,
 lekcje religii prawosławnej.
2) Tradycja:
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku:
 wyjazd integracyjny grup białoruskich,
 udział dzieci w konkursach recytatorskich i wokalnych w języku białoruskim.
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Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku:
 Miejski koncert Kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży w Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy we współpracy z chórami z placówek z językiem białoruskim.
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn.: „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
 prezentacja tańców białoruskich przez dzieci i nauczycielki z PS 14, nauka tańca białoruskiego przez dzieci z PS 64.
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku:
 prowadzenie zespołu muzycznego i koła teatralnego w języku białoruskim,
 zajęcia przygotowujące uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka białoruskiego (siedmiu laureatów),
 wystawa prac białoruskich malarzy z grupy artystycznej Żelazny Wilk,
 prezentacja etiud teatralnych uczestników koła teatralnego Zabawa w teatr dla starszaków z białoruskich oddziałów Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku,
II Festiwal Piosenki Białoruskiej dla uczniów szkoły.
 Kształtowanie w uczniach postaw tolerancji; poszerzanie wiedzy o innych kulturach,
społecznościach zamieszkujących w Białymstoku:
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku:
 organizacja zajęć z zakresu tolerancji, szacunku do ludzi innych wyznań, narodowości
i kultur np. Jestem Europejczykiem, Moi przyjaciele z innych Krajów, itp.
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej – Plastuś w Białymstoku:
 poznajemy kulturę Tatarów polskich – cykl spotkań dla dzieci.
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn.: „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
 prezentacja tańców białoruskich przez dzieci i nauczycielki z PS 14, nauka tańca białoruskiego przez dzieci z PS Nr 64.
Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku:
 przygody Innego – program kształtowania wrażliwości na odmienność, w tym poznanie kultur mniejszości narodowych: białoruskiej, żydowskiej, tatarskiej, romskiej.
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku:
 Program „Razem dla pokoju” – uwrażliwianie na sprawy uchodźców, budzenie tolerancji i poszanowanie odmienności,
 Program „Na wspólnej ziemi” – ogólnopolski konkurs historyczny mający na celu
przedstawienie zaangażowania obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w Białymstoku okresu wojny.
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku:
 udział w konkursie Mozaika Podlasia – poznanie mniejszości narodowych i etnicznych
na terenie Podlasia, prezentacja ich dorobku, nauka tolerancji.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku:
 udział młodzieży w warsztatach antydyskryminacyjnych organizowanych w ramach
Programu Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej!”,
 „Starking, tolerancja, rasizm, pseudokibice”- zajęcia edukacyjne dla uczniów z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji,
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 cykl zajęć w ramach godziny z wychowawcą o tematyce antydyskryminacyjnej,
 udział w seminarium i projekcji filmu ,,Powrót’’, spotkanie z reżyserem filmu Adamem Zuckerem; obchody 70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim – projekcja
filmu ,,Nie było nadziei’’; uczestnictwo uczniów i nauczycieli w obchodach 156 urodzin Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz w promocji książki o Ludwiku Zamenhofie,
koncert pieśni wielu kultur,
 szerzenie tolerancji poprzez programy wymiany międzykulturowej – realizacji projektu ERASMUS+POWER ,,Turystyka międzynarodowa”(Niemcy), ,,Mobilność edukacyjna
kluczem do drzwi kariery”(Włochy), ,,Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”.
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 zajęcia edukacyjne dotyczące innych kultur i religii na poszczególnych przedmiotach,
 spotkania z przedstawicielami innych kultu i religii.
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku:
 udział 30 uczniów w warsztatach ,,Różnorodność – podaj dalej” mających na celu
przeciwdziałanie dyskryminacji,
 spotkanie z Tamiru Tibebu Chirkosha - prelekcja o kulturze, zwyczajach i środowisku
przyrodniczym Etiopii - 30 osób,
 zajęcia ze studentami AISEC – około 200 osób.
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku:
 udział w panelu dyskusyjnym na temat „Polski wkład w rozwój wolnych mediów na
Białorusi”,
 organizacja wojewódzkiego konkursu „Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty
pogranicza”,
 udział w projektach Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
 udział w projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” - w cyklu „Wielokulturowość
w kinie” – edukacja kulturowa, przeciwdziałanie nietolerancji i ksenofobii.
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku:
 realizacja tematyki tolerancji międzykulturowej w klasach II podczas godzin wychowawczych,
 realizacja treści edukacyjnych rozwijających wrażliwość międzykulturową w zakresie
geografii w kl. I i II, j. polskiego i religii we wszystkich poziomach klas,
 promowanie kultury różnych narodowości- omawianie w trakcie lekcji z j. obcych tradycji bożonarodzeniowych różnych obszarów etnicznych, prezentowanie kultury wybranych narodów (taniec, piosenka, elementy tożsamości narodowej) w trakcie corocznej imprezy szkolnej,
 Wigilie ekumeniczne we wszystkich klasach,
 udział uczniów w warsztatach edukacyjnych w Centrum im. Ludwika Zamenhofa
w oparciu o wystawę „Byli, było..”,
 udział uczniów w wykładach ekspertów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury Żydowskiej na temat historii i kultury żydowskiej,
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 udział uczniów w warsztatach o tolerancji, realizowanych przez Stowarzyszenie 9/12.
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku:
 zajęcia w ramach godzin z wychowawcą dotyczące charakterystyki różnych kultur i religii oraz tolerancji wobec nich, wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły,
 poznawanie innych kultur w czasie obchodów Dnia Języków Obcych,
 zajęcia z prokuratorem nt odpowiedzialności karnej.
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku:
 udział młodzieży w konkursie: „Podlaska Mozaika”.
Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku:
 projekt „Równość od słów do czynów”- kształtowanie postawy otwartości na inną
kulturę, religię, na drugiego człowieka.
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku:
 przygotowanie gazetki, rozdysponowanie wśród młodzieży ulotki dot. tolerancji i anty
- dyskryminacji w ramach Edukacji Międzykulturowej,
 przygotowanie i rozdysponowanie dwóch broszur skierowanych do uczniów dotyczących agresji i przemocy oraz udostępnienie informacji o instytucjach pomocowych
dla doświadczających i będących świadkami agresji i przemocy,
 udział młodzieży ZST w spotkaniu „Być dla innych” inaugurującym XVII Białostockie
Forum Szkół.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku:
 „Bieżeństwo” – edukacja historyczna,
 udział w konferencji „Znaczenie tolerancji w budowaniu środowiska wychowawczego
przyjaznego prawom człowieka w internacie i bursie szkolnej”,
 udział w konferencji „Wyzwania edukacyjne a przeciwdziałanie dyskryminacji w internacie i bursie szkolnej”.
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku:
 wprowadzenie do edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej - czyli, jak uczyć
i wychowywać do odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie - kurs
blended – learningowy,
 VII Miejski Konkurs Plastyczny ,,Podlasie – wielokulturowość, tolerancja, współpraca”;
opracowanie regulaminu konkursu, ocena prac przez jury, pozyskanie sponsorów,
wykonanie wystawy, rozstrzygnięcie konkursu- w ramach współpracy z SP Nr 28 w
Białymstoku.
 Działania wspierające integrację mniejszości i cudzoziemców ze społecznością Miasta:
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku:
 organizowanie dodatkowych zajęć języka polskiego oraz zajęć dydaktycznowyrównawczych dla uczniów z Białorusi, Ukrainy.
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku:
 dodatkowe godziny dla cudzoziemców na naukę języka polskiego.
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. K .Królewicza w Białymstoku:
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 prowadzenie edukacji kulturowej oraz historycznej i społecznej, w tym promującej
wielokulturowość i wielojęzyczność.
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku:
 przybliżanie kultury innych narodowości w ramach zajęć wychowawczych,
 prowadzenie nieodpłatnych zajęć dodatkowych z języka angielskiego i rosyjskiego
oraz z języka polskiego dla obcokrajowców.
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 zespoły wyrównawcze dla dzieci uchodźców i ich rodzin (dodatkowe lekcje języka
polskiego - 4h tygodniowo),
 realizacja projektu „Cudzoziemiec, uczeń, student” (Fundacja Obywatelska „Nowa
Perspektywa”,
 nauczyciel wspierający dzieci uchodźcze z Czeczenii - oddelegowany z Fundacji „Dialog”.
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku:
 Miejski konkurs Plastyczny „Podlasie-wielokulturowość, tolerancja, współpraca”.
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku:
 udział w szkoleniu pedagoga szkolnego dla osób pracujących z uchodźcami, Supraśl
3-4 marca 2016 r.,
 pomoc doraźna rodzinie romskiej w szczególności dwójce dzieci mających orzeczoną
niepełnosprawność uczęszczających do naszej szkoły,
 pomoc doraźna rodzinie czeczeńskiej a w szczególności dziecku uczęszczającym do
klasy 0,
 współpraca z Fundacją Dialog – szkolenie dla nauczycieli – praca z uczniem
cudzoziemcem.
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. gen. J. Z. Bema w Białymstoku:
 współpraca z organizacją mniejszości etnicznej romskiej udział dziecka w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wsparcie finansowe rodziny,
 dzieci z rodzin czeczeńskich i białoruskich – wsparcie finansowe rodzin w formie stypendium szkolnego, pomoc rodzinom i dzieciom w pokonywaniu trudności i barier językowych.
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku:
 program indywidualnego nauczania języka polskiego dla cudzoziemców.
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku:
 piknik edukacyjny „Różnice nas łączą”,
 realizacja zajęć z zakresu edukacji międzykulturowej w kl. IV – VI.
Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku:
 wsparcie uczniów narodowości czeczeńskiej poprzez działania integracyjne w klasie.
Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku:
 piknik rodzinny – integracja środowiska białoruskiego,
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 integracja poprzez sport ze środowiskiem – udział w zawodach siatkówki, organizacja
zawodów strzeleckich dla młodzieży uczącej się j. białoruskiego.
Publiczne Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku:
 zajęcia z uczniami na temat funkcjonowania cudzoziemców, uchodźców w Polsce,
 współpraca z Fundacją „Dialog” – korzystanie z doświadczeń pracowników, literatury
w zakresie wsparcia uczniów z Czeczenii,
 szkolenie dla nauczycieli – nauczanie i wsparcie uchodźców w polskiej szkole,
 pomoc uczniom w adaptacji szkolnej.
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku:
 wspieranie edukacji, procesu socjalizacji i adaptacji wychowanków pochodzących z
Białorusi, mieszkających w internacie w związku z nauką w Polsce.
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku:
 wprowadzenie do edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej- czyli, jak uczyć
i wychowywać do odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie kurs blended-learningowy,
 VII Miejski Konkurs Plastyczny ,,Podlasie – wielokulturowość, tolerancja, współpraca”.
Opracowanie regulaminu konkursu, ocena prac przez jury, pozyskanie sponsorów,
wykonanie wystawy, rozstrzygnięcie konkursu- w ramach współpracy z SP Nr 28
w Białymstoku.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
 Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku:
 Program „Od obrzędowości do tożsamości”,
 działalność białoruskiego zespołu nauczycielek PS 14,
 działalność zespołu dziecięcego „Wiasiołka”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku:
 coroczna jasełka ekumeniczna,
 organizacja w przedszkolu zajęć katechezy katolickiej i prawosławnej.
 Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku:
 realizacja projektu edukacyjnego: „Z Apolonią poznaję świat” – promowanie kultury
różnych narodowości,
 poruszanie na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych tematyki dotyczącej tolerancji wobec innych narodowości, kultur, wyznań.
 Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku:
 kontynuacja uroczystości – podtrzymywanie tradycji przedszkolnych.
 Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku:
 działania kształtujące kulturę tolerancji wobec ludzi, niezależnie od ich rasy czy wiary
 zajęcia edukacyjne, promowanie kultury różnych narodowości.
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku:
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 nauka języka mniejszości białoruskiej,
 nauka historii i kultury kraju mniejszości białoruskiej.
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 zespoły wyrównawcze z języka polskiego i matematyki - lekcje dla dzieci uchodźców i
ich rodzin ( Nauka języka polskiego),
 nauczyciel wspierający dzieci uchodźcze z Czeczenii.
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku:
 kolejna edycja konkursu „Podlasie, wielokulturowość, tolerancja, współpraca.
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku:
 godziny wychowawcze na temat tolerancji,
 kontynuacja współpracy z Fundacją Dialog.
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.K. Branickiego w Białymstoku:
 prowadzenie klasy „0” dla uczniów z Czeczenii,
 organizacja dodatkowej nauki j. polskiego dla uczniów mniejszości narodowej,
 współpraca z Ośrodkiem dla uchodźców.
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku:
 organizowanie dodatkowych zajęć języka polskiego oraz zajęć dydaktycznowyrównawczych dla uczniów z Białorusi, Ukrainy.
Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 współpraca z Polską Szkołą w Starych Trokach na Litwie,
 współpraca ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Nowogródku na
Białorusi.
Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku:
 edukacja globalna; liderzy na rzecz edukacji,
 wsparcie rodzin czeczeńskich (dodatkowe zajęcia z języka polskiego), romskich.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku:
 prowadzenie edukacji kulturowej oraz historycznej i społecznej, w tym promującej
wielokulturowość i wielojęzyczność.
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 wymiana międzynarodowa z uczniami z Izraela, służąca wzajemnemu poznawaniu
kultury i obyczajów danego kraju.
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku:
 zajęcia nt. ksenofobii, nietolerancji,
 zapewnienie uczniom mniejszości narodowych dodatkowych lekcji z języka polskiego.
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku:
 Dzień Ekumeniczny,
 wspieranie edukacji, procesu socjalizacji i adaptacji wychowanków pochodzących
z Białorusi, mieszkających w internacie w związku z nauką w Polsce.
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 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku:
 „Różnorodność – podaj dalej” – program edukacji antydyskryminacyjnej.
 Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku:
 W MDK istnieje forma zajęć: tańce kaukaskie prowadzona przez instruktora pochodzenia
czeczeńskiego – Achmeda Tashaeva. Do zespołu uczęszczają dzieci i młodzież z Czeczenii.
Młodzi tancerze wraz z rodzinami próbują zwyczajnego życia w naszym mieście, po
trudnych przeżyciach we własnym kraju. Lowzar ma w swoim repertuarze przede
wszystkim tańce kaukaskie – czeczeńskie, gruzińskie i osiatyńskie, które nawiązują do
codziennego życia społeczności czeczeńskiej.
Programy i działania nowoutworzone:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (opracowano Program współpracy z wybraną szkołą na wschodzie).
 Publiczne Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku:
 zajęcia z uczniami na temat funkcjonowania cudzoziemców, uchodźców w Polsce,
 współpraca z Fundacją „Dialog” – korzystanie z doświadczeń pracowników, literatury
w zakresie wsparcia uczniów z Czeczenii,
 szkolenie dla nauczycieli – nauczanie i wsparcie uchodźców w polskiej szkole,
 zajęcia dodatkowe - nauka języka polskiego dla cudzoziemców.
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 wycieczki klasowe do miejsc związanych z wielokulturowością naszego regionu (Supraśl, Kruszyniany, Święta Góra Grabarka).
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.1.4. BIAŁYSTOK JAKO POMOST MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
Programy i działania zrealizowane:
1. Organizacja 8 misji gospodarczych i spotkań brokerskich przez PFRR.
B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.1. ZWIĘKSZENIE SZANS EDUKACYJNYCH, W TYM PODEJMOWANIE
SZCZEGÓLNEJ TROSKI O PROCES WYCHOWANIA ORAZ KSZTAŁCENIA I POPRAWY WARUNKÓW NAUKI DZIECI I MŁODZIEZY UZDOLNIONEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ WYRÓWNANIE
SZANS ZANIEDBANYCH WYCHOWAWCZO
Programy i działania zrealizowane:
1. 18.05.2016 – Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - W ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki w BPN-T zorganizowano Piknik Naukowy. Odbyły się warsztaty z programowania,
które poprowadzili specjaliści z parkowej firmy DeltaCodes oraz aktywne warsztaty ży131 | S t r o n a
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wieniowe dla dzieci ze szkół podstawowych, poprowadzone przez Zdrowe Kieszonkowe,
spotkanie „Jak inwestować żeby się nie sparzyć- giełda dla początkujących”, czyli wykład
dotyczący technicznej strony giełdy i inwestowania, które poprowadził mgr Kamil Waligóra (kierownik Think Thanku BPN-T/asystent w ZPRiZP WEiZ UwB) oraz mgr Karol Puszko
(członek Think Thanku BPN-T).
06.12.2016 – Mikołajkowe warsztaty z programowania – Organizacja warsztatów z programowania dla dzieci i młodzieży z okazji Mikołajek.
04.06.2016 - Robogame - II edycja turniejów robotów LEGO - "BPN-T zorganizował
wspólnie z Robospace drugą edycję turnieju robotów dla dzieci i młodzieży - Robogame
2016. Podczas zawodów były rozgrywane pojedynki robotów w dwóch kategoriach: LegoSumo oraz wyścigi robotów. Uczestnicy wydarzenia wzięli także udział m.in. w: wystawie małych robotów, na której młodzież szkolna oraz uczestnicy warsztatów Robospace
zaprezentowali zbudowane przez siebie roboty, konkursie plastycznym Eko-Robot oraz
specjalnym stanowisku warsztatowym, gdzie goście wydarzenia sprawdzili jak konstruuje
się i programuje roboty.
03.09 i 10.09.2016 – Pożegnanie wakacji z KochamRoboty - Spotkania adresowane było
do miłośników innowacyjnych technologii i świetnej zabawy. Uczestnicy mogli poznać
m.in. roboty dotykowe, roboty Lego, eksperymenty chemiczne i fizyczne oraz warsztaty
rakietowe. Impreza skierowana była do dzieci do 12 roku życia i ich rodziców.
Okres wrzesień-styczeń 2016 - WOW School - szkoła programowania dla dzieci - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny razem z WOW SCHOOL uruchomił kursy z programowania dla dzieci i młodzieży (semestr 1).
18.05.2016 - Warsztaty Kids Design - W ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki - Sztuki
w Centroom odbyły się warsztaty Kids Design w coworku Centroom.
Programy wychowawcze i edukacyjne:
Zarządzeniem Nr 255/16 z dnia 18 lutego 2016 roku Prezydent Miasta Białegostoku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania na 2016 rok pn. „Programy wychowawcze i edukacyjne” skierowany do organizacji pozarządowych i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Efektem rozstrzygnięcia konkursu było podpisanie 9 umów rozliczonych na kwotę
68 955,56 zł.
Analogicznie, Zarządzeniem 1218/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 grudnia 2016
roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
edukacji i wychowania na 2017 rok pn. „Programy wychowawcze i edukacyjne”, którego
rezultatem było podpisanie 7 umów na kwotę 70 100,00 zł.
W 2016 roku Miasto Białystok podpisało dwie umowy na realizację zadania publicznego
w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzn.
z pominięciem otwartego konkursu ofert, która została rozliczona na kwotę 9 676,00 zł.
W 2017 roku Miasto Białystok nie podpisało umowy na realizację zadania publicznego
w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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 Dofinansowanie do godzin pozalekcyjnych:
1) W 2016 roku na realizację zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych przeznaczono kwotę w wysokości 857 116 zł.
2) Środki te przydzielono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku na granty, Białostocką Akademię Rodziny, Białostockie Talenty XXI Wieku ( łącznie 380 873 zł), Laboratorium Młodego Mistrza (190 000 zł) na realizację doraźnych działań związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką
uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe, językowe i dziennikarskie), konkursy na temat profilaktyki.
3) Środki te zostały wydatkowane następująco:
 wynagrodzenia i pochodne – 420 707 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia – 80 000 zł,
 zakup pomocy naukowych i książek – 34 860 zł,
 zakup usług pozostałych – 317 128 zł,
 zakup produktów żywnościowych – 4 399 zł,
 różne opłaty i składki – 22 zł.
 Przydział dodatkowych godzin edukacyjnych:
1) Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak, niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.
2) W roku szkolnym 2016/2017, w odpowiedzi na wnioski dyrektorów szkół, na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych przyznano:
 szkołom podstawowym - 115 godzin dydaktycznych tygodniowo,
 publicznym gimnazjom - 33 godziny dydaktyczne tygodniowo,
 liceom ogólnokształcącym - 141 godzin dydaktycznych tygodniowo,
 zespołom szkół zawodowych - 4 godziny dydaktyczne tygodniowo.
3) W ramach w/w godzin uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. z języków obcych, informatyki, rysunku, prawa, psychologii, dziennikarstwa, fotografii, wizażu,
choreografii, zajęciach sportowych, zajęciach rozwijających pasję i zainteresowania,
na zajęciach muzycznych orkiestry młodzieżowej.
 Wypoczynek dzieci i młodzieży:
1) W roku szkolnym 2016/2017 Miasto Białystok dofinansowało organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 498 122,70 zł.
2) Na dofinansowanie wypoczynku zimowego przekazano łącznie 155 195,70 zł, w tym:
 placówkom oświatowo - wychowawczym – 92 023,00 zł,
 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 63 172,70 zł.
4) Na dofinansowanie wypoczynku letniego przekazano łącznie 342 927 zł, w tym:
 placówkom oświatowo – wychowawczym – 207 977 zł,
 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 134 950 zł.
133 | S t r o n a

5) W ramach dofinansowania szkoły i organizacje pozarządowe w roku szkolnym
2016/2017 planowały zorganizować wypoczynek dla 7 860 uczestników:
 półkolonie (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 2 482 uczestników, kolonie, biwaki i obozy
wypoczynkowe (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej
oraz aktywnym programem wypoczynku) – 5 378 uczestników.
8. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
 Stypendia socjalne i zasiłki szkolne:
1) Obowiązująca od 1 stycznia 2005 roku ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła do ustawy o systemie oświaty „Rozdział 8a” dotyczący pomocy materialnej
dla uczniów. Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w roku szkolnym
2016/2017 w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendia szkolne
przyznane zostały w formach: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłki szkolne przyznane zostały w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
2) Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017 wypłacone zostały 1617 uczniom
(stan na 31.03.2017 r. – informacja do SIO; decyzje przyznające – 1651) zamieszkałym
na terenie Miasta Białegostoku. Najwyższa miesięczna wysokość stypendium wynosiła 167 zł, najniższa 100 zł. W analizowanym roku szkolnym przyznano łącznie 30 zasiłków szkolnych łącznie w wysokości 530 zł – 11 decyzji, 620 zł – 19 decyzji. Na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym
2016/2017 wydatkowano ogółem kwotę – 2 031 193 zł.
 Wyprawka szkolna:
1) W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.  „Wyprawka szkolna”
dofinansowaniem objęto zakup podręczników szkolnych dla 474 uczniów, byli to uczniowie: klas I-III i VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy, uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) Na realizację programu wydatkowano kwotę 139 255,84 zł.
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9. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym
 Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce
1) Stypendia Miasta Białegostoku przyznawane są za wybitne osiągnięcia i wyniki
w nauce uczniom białostockich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, zgodnie z Uchwałą Nr LIV/634/06 Rady
Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 90, poz. 891 ze zm.).
2) Na rok szkolny 2016/2017 Kapituła wyłoniła 46 szczególnie uzdolnionych uczniów
(z czego podpisanych zostało 45 umów). Stypendia w wysokości 150 zł/miesięcznie
otrzymało jedenastu uczniów szkół podstawowych, 180 zł/miesięcznie otrzymało
osiemnastu gimnazjalistów, 280 zł/miesięcznie otrzymało dwudziestu ośmiu uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
3) W roku szkolnym 2016/2017 na wypłatę stypendium za wyniki i osiągnięcia wydatkowano kwotę 94 560 zł.
 Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej:
1) Na rok szkolny 2015/2016 Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r.,
w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom
i studentom uzdolnionym artystycznie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 82 poz. 756 ze
zm.). Osobami uprawnionymi do ubiegania się o powyższe stypendium są uczniowie
białostockich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2) Kapituła powołana w celu wyłonienia kandydatów szczególnie uzdolnionych artystycznie na rok szkolny 2016/2017 wytypowała 100 osób do stypendium Prezydenta
Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendium w wysokości
200 zł/miesięcznie otrzymało 13 uczniów, 150 zł/miesięcznie przyznane zostało 32
osobom, 120 zł/miesięcznie 19 uczniom oraz 100 zł/miesięcznie otrzymało 36 stypendystów. Kwota wypłaconych stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła
131 410 zł.
 Stypendia za innowacyjną myśl techniczną:
1) W 2016 roku Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia za innowacyjną myśl
techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, zgodnie z Uchwałą
Nr XLII/528/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 124 poz. 1379).
2) Za okres roku szkolnego 2015/2016 dyrektorzy białostockich szkół ponadgimnazjalnych złożyli 83 wnioski o przyznanie stypendium za innowacyjną myśl techniczną. Kapituła ds. stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów białostockich szkół
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ponadgimnazjalnych i studentów wytypowała 70 kandydatów do stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku.
3) Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, stypendium ma charakter jednorazowego świadczenia o charakterze motywacyjnym. Łączna kwota przeznaczona na
wypłatę stypendiów w 2016 r. wyniosła 80 000 zł.
 Stypendia motywacyjne:
1) Mając na uwadze fakt, że uczniowie białostockich szkół to wyjątkowa młodzież, pełna
zainteresowań, uzdolnień, zapału, wielokrotnie przynosząca chlubę naszemu Miastu,
na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Prezydent Miasta Białegostoku wyasygnował
w budżecie Miasta środki finansowe w wysokości 160 000 zł na przyznanie uczniom
szkół Miasta Białegostoku stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce bądź osiągnięcia sportowe na rok szkolny 2016/2017. Stypendia przyznał dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
10. Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych
 Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem:
1) Zarządzeniem Nr 101/16 z dnia 10 lutego 2016 roku Prezydent Miasta Białegostoku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych na 2016 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży
z autyzmem” skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r., w ramach którego podpisano 11 umów rozliczonych na kwotę
279 000 zł.
2) Podobnie jak w latach poprzednich, Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem
Nr 310/17 z dnia 23 lutego 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2017
rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”. Zwieńczeniem konkursu było
podpisanie 8 umów na kwotę 300 000 zł.
3) W 2016 roku Miasto Białystok podpisało jedną umowę na kwotę 8.000 zł na realizację
zadania publicznego w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
4) W 2017 roku Miasto Białystok nie podpisało umowy na realizację zadania publicznego w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Działania zrealizowane w przedszkolach
 Programy działań wychowawczo-dydaktycznych rozwijające różne umiejętności u dzieci:
 „Dziecko artystą” – program działań wychowawczo-dydaktycznych kształcenia plastycznego,
 „Magiczne cyferki” – program rozwijania umiejętności matematycznych,
 „Wesołe literki” - program działalności wychowawczo-dydaktycznej w zakresie kształtowania umiejętności czytania dzieci 6-letnich,
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 Program Zabaw Fundamentalnych,
 Program czytelniczy –„Mój przyjaciel książka”,
 PS Nr 27 Optymistyczne przedszkole, uzyskanie certyfikatu Optymistycznego Przedszkola
w marcu 2017r., realizacja grantu „Z muzyką za pan brat”,
 prowadzenie dziecięcych teatrów i chórów przedszkolnych: PS 27,28,
 praca z dzieckiem zdolnym,
 „English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla przedszkolaków”– program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 – 4 letnich: PS 28,
 koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, taneczne,
 „Let’s read in English” - Program czytelniczy przeznaczony do realizacji z dziećmi 6- letnimi- PS 29,
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 akcje charytatywne: „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, uczestnictwo w spotkaniach grupy roboczej: procedura niebieskiej karty, zbiórka nakrętek,
 program wychowawczy PS Nr 42 „Razem wychowujemy”, „Niezapominajka”,
 program wychowawczy „Optymistyczne Przedszkole” Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot,
 program wychowawczy „Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli”
– PS 42Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyny Lotkowskiej - PS 42,
 realizacja projektu grantowego „Akademia fascynacji - ruch jest nieodłączną częścią
uczenia się i myślenia” PS 42,
 program edukacyjny „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” - PS 42,
 organizowanie kół zainteresowań p prowadzenie kół zainteresowań rozwijających talenty muzyczne , plastyczne, taneczne , szachowe, aktorskie i taneczne,
 program zajęć ruchowych „Ruch dla smyka” PS 47,
 PS 64: projekt edukacyjny „Mamo, Tato, poćwicz z nami – przedszkolakami”,
 koło teatralne „W krainie fantazji czyli dziecięce zabawy w teatr”,
 koło plastyczne „Kolorowy Pastelek” „I Ty możesz zostać artystą”- PS 39,
 organizowanie kół zainteresowań i prowadzenie kół zainteresowań rozwijających talenty
muzyczne, plastyczne, taneczne, szachowe, aktorskie i taneczne,
 prowadzenie zajęć wyrównawczych z dziećmi mającymi problemy edukacyjne,
 program patriotycznego koła „Mali patrioci” - PS 47,
 pracownie edukacyjne dla dzieci zdolnych: „Zaczarowane koło” - zajęcia plastycznoruchowe, „Mali strażnicy przyrody” - zajęcia z zakresu ekologii, „Małe origami” - zajęcia
plastyczne, „TUPUTAN” - zajęcia rytmiczno-taneczne, „Mały szachista” - zajęcia koła szachowego, „Pląsik” - zajęcia muzyczno-taneczne.
 Zajęcia profilaktyczne i wyrównawcze:
 zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
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 praca terapeutyczna i indywidualna prowadzona z wychowankami posiadającymi „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego” wydane przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną,
 zajęcia logopedyczne,
 Program „Mały artysta”,
 Profilaktyka logopedyczna „Języczek wędrowniczek”,
 Program „Terapia tańcem i ruchem”.
 Przeprowadzone konkursy:
 PS 21: „To miejsce warto ocalić od zapomnienia”, „Jesienne śpiewanie”, „Zima zawitała,
Białystok zaczarowała”, „Stroik Bożonarodzeniowy”, „Pocztówka dla Misia”, „Witaminkowy zawrót głowy”,
 PS 25: konkursy plastyczne o zasięgu wojewódzkim: „Mundurowy w oczach dziecka”,
„Mój Anioł Stróż”, „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”,
 PS 39: organizacja konkursu plastycznego „Ziemię mamy tylko jedną” oraz konkursu recytatorskiego „Nasze ulubione wiersze”,
 zorganizowanie IX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Lokomotywa z Janem Brzechwa i Julianem Tuwimem”,
 zorganizowanie X Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Za co kochamy wiosnę”,
 PS 60: zorganizowanie konkursów plastycznych: „Zdrowo jemy zdrowo żyjemy” i „Aktywny weekend Rodzinny dla dzieci z białostockich przedszkoli”,
 PS 64 : Mały Miś w świecie wielkiej literatury,
 PS 83: Organizowanie w przedszkolu cyklicznych konkursów o zasięgu międzynarodowym - III edycji konkursu plastycznego „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, „Wiosenne przebudzenie”.
12. Działania zrealizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 Zajęcia profilaktyczne i wyrównawcze:
 wyrównywania wiedzy dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi,
 zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadą wymowy,
 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży uzdolnionej, niepełnosprawnej - SP Nr 8,
 indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia niedowidzącego,
 indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów mających orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania,
 zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego ze względu na
Zespół Aspergera.
 Zajęcia pozalekcyjne:
 koła zainteresowań - informatyczne, techniczne, przedmiotowe, artystyczne,
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 popołudniowe zajęcia sportowe np. „Gwiezdne mecze”, zajęcia na ściance wspinaczkowej,
 zajęcia pozalekcyjne - Zuchy, Wychowawca Podwórkowy,
 zajęcia pozalekcyjne, rozwijające uzdolnienia uczniów: chór, teatrzyk, origami, koło
plastyczne, koło robótek ręcznych, koła językowe, akcje charytatywne - SP Nr 28,
 prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne, socjoterapeutycznych, wychowawczych – ZS Nr 11,
 zapewnienie uczniom obiadu w szkole poprzez udział w programie PAH „Pajacyk” we
współpracy z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS, współpraca z MOPR,
 nauczanie indywidualne dla uczennicy z niepełnosprawnością SP NR 7,
 zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
 poradnictwo dla rodziców i opiekunów w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych - ZS Nr 11.
 Programy, projekty:
 realizacja grantów: „Z rodziną trzymam formę - zdrowie, ruch i zabawa to nasza wspólna
sprawa”, „Uczymy się i pomagamy",
 realizacja 65 rodzajów zajęć pozalekcyjnych w ramach Art. 42 Karty Nauczyciela,
 realizacja przez Fundację Obywatelską Perspektywa projektu „Cudzoziemiec, student,
uczeń” – SP Nr 7,
 działalność Szkolnego Koła Caritas,
 udział w programie „Akademia Przyszłości” – objęcie opieką wolontariuszy siedmiu
uczniów przejawiających trudności relacyjno-wychowawcze,
 zorganizowanie we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Odział Białystok wyprawek szkolnych oraz paczek świątecznych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej - SP Nr 7,
 zorganizowanie szkolnego „Festiwalu talentów” podczas którego uczniowie prezentują
swoje zdolności muzyczne, plastyczne, techniczne – SP nr 5,
 Projekt „Rodzina jest najważniejsza”,
 opracowanie Polityki Ochrony dziecka przed krzywdzeniem,
 Ogólnopolskim program Akademia Przyszłości, który za pomocą unikalnej metody pracy
przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu,
 Programu SKRZYDŁA we współpracy z CARITAS,
 Projekt „Talenty XXI Wieku”,
 współpraca z uczelniami – warsztaty,
 współpraca z CKU LCDZ – udział uczniów w warsztatach, wycieczkach do zakładów pracy,
Parku Naukowo – Technologicznego, w spotkaniach z przedstawicielami zawodów,
 rozwijanie działań Samorządu Uczniowskiego – inicjatywy i przedsiębiorczości,
 rozwijanie umiejętności społecznych w ramach wolontariatu,
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 udział uczniów w konkursach wiedzy, fotograficznych, plastycznych, artystycznych, literackich językowych, związanych z ukazaniem własnych pasji i zainteresowań oraz planów zawodowych na przyszłość,
 diagnozowanie środowiska rodzinnego dziecka poprzez indywidualne rozmowy z rodzicem, uczniem, wychowawcą,
 realizacja grantów: „Tenis stołowy sposobem na rodzinną aktywność” oraz „A teatr jest
po to, by wszystko było inne niż dotąd”, „Razem w społeczeństwie – uważniej, bliżej, tolerancyjniej” – zrealizowany program był alternatywą dla ryzykownych działań, sposobem na odreagowanie emocjonalne i możliwością organizacji czasu wolnego, co w efekcie wpłynęło na poczucie kompetencji społecznych uczniów - ZS Nr 16,
 włączenie uczniów w realizację licznych projektów ogólnopolskich np. „Kamienie Pamięci… za to, że byli Polakami”, „Solidarna Szkoła”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Otwarta firma-Pracownik-Przedsiębiorca - Przedsiębiorstwo”, „Tydzień Konstytucyjny”, „Żonkil
2016”, „Ekonomia na co dzień”,
 organizowanie żywych lekcji historii prowadzonych przez Bractwo Rycerskie KERIN pt.
„Mieszko I i jego czasy”, „Jak Grek z Persem…”,
 udział w licznych wystawach i prelekcjach edukacyjnych organizowanych przez Operę
i Filharmonię Podlaską np. „Nikifor - 50 unikatowych prac”, „Eugeniusz Wiszniewski 50 lecie prac artystycznych”, „Michał Heller - Nie tylko Batuta”, zwiedzanie mobilnej wystawy w Muzeum Podlaskim pt. „Chrzest 966. U źródeł Polski”; czy zwiedzanie wystawy
plenarnej „Ich życie - nasza pamięć”,
 udział w zajęciach historycznych i archiwalnych w Instytucie Pamięci Narodowej, w Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Historycznym, Archiwum Państwowym, Muzeum
Podlaskim.
13. Działania zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych
 zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do olimpiad przedmiotowych,
 zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego,
 zajęcia rewalidacyjne,
 warsztaty teatralne,
 koncerty muzyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły,
 informowanie rodziców uczniów niepełnosprawnych: o możliwości „Dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących”,
 organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
 udział uczniów w projektach programu ERASUS+ i POWER,
 akcje charytatywne podejmowane przez Szkolny Wolontariat na rzecz osób chorych
i niepełnosprawnych - stała współpraca z Fundacją „Pomóż im”, Bankiem Żywności i Caritas,
 współpraca z PCK w akcji honorowego krwiodawstwa,
 prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia w ramach grantu Miasta Białystok - projekt
naukowo-badawczy „Z klasą i z pasją”,
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 organizacja/współorganizacja konkursów: Polska Piastowska, Kontynenty Świata, 100
Pytań o Wyspach Brytyjskich,
 współpraca z białostockimi uczelniami wyższymi: udział młodzieży w wykładach, laboratoriach i zajęciach warsztatowych,
 udział w projekcie Ośrodka Karta „Historia Bliska”,
 organizacja zajęć mających na celu wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dla uczniów z trudnościami w nauce w ramach art. 42 KN,
 prowadzenie fakultetów maturalnych z języka polskiego, języka angielskiego, języka
niemieckiego, języka rosyjskiego, historii, matematyki,
 udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych: Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Koło Polonistyczne „Podaję Ci słońce na dłoni”,
 poradnictwo zawodowe i indywidualne oraz zajęcia ze specjalistami,
 spotkania i szkolenia dla grupy doskonalenia zawodowego psychologów i pedagogów
realizowane przez ETAP - Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku,
 Program „Pokonaj swoje słabości”- głównym celem było zapobieganie niepowodzeniom
szkolnym poprzez zastosowanie przez nauczycieli ujednoliconych działań w tym zakresie.
Udział w realizacji programu pozwolił również wyrobić w uczniach takie cechy, jak: pracowitość, życzliwość, tolerancyjność oraz uzyskać pozytywny obraz siebie, co miało na
celu pomóc młodym ludziom właściwie funkcjonować w społeczności szkolnej,
 współpraca z placówkami wspierającymi młodzież i rodzinę,
 przeprowadzenie badań ankietowych, diagnozujących całościowo środowisko szkolne,
 realizacja grantów z Urzędu Miasta: „Potencjał Podlasia - Twórczym potencjałem ucznia
ZSHE.
14. Działania zrealizowane w pozostałych placówkach
 Centrum Kształcenia Ustawicznego:
 warsztaty umiejętności społecznych pt.: „Uczymy się lepiej porozumiewać” dla uczniów
klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół
Nr 16 im. M. Grzegorzewskiej w Białymstoku,
 warsztaty umiejętności społecznych pt.: „Uczymy się współpracować” dla uczniów klas
II Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Nr
16 im. M. Grzegorzewskiej w Białymstoku,
 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy pt.: „Jesteśmy dorośli – możemy pracować”
dla uczniów z niepełnosprawnościami z klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole
Szkół Nr 16 im. M. Grzegorzewskiej w Białymstoku,
 warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum Nr 21
Specjalnego w Białymstoku,
 działalność Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
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 organizacja spotkania z p. A. Kujawą - Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku
ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczącą uszczegółowienia i próby opisania problemów
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin pod kątem przygotowania petycji skierowanej
do pana Pełnomocnika,
 wystosowanie petycji do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczącej najważniejszych problemów osób z niepełnosprawnościami
w Białymstoku,
 prowadzenie Grupy Wspomagania Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych,
 upowszechnianie informacji dotyczących osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie
strony internetowej www.koalicjawsparcia.pl i profilu na portalu społecznościom Facebook.
 Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku:
 badanie: Świadomy wybór szkoły w klasach pierwszych białostockich szkół (22 szkoły),
 badanie: „Identyfikacja Zdolności i Uzdolnień” – opracowanie raportu (26 szkół).
 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku:
1) Warsztaty:
 analiza opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej – trudności edukacyjne uczniów,
organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera”,
 wspomaganie rozwoju dziecka - „Jak odbiera świat osoba z zaburzeniami zmysłów?”,
 zespół samokształceniowy: Uczeń z SPE – Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,
 analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnościami, organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce,
 „Moje ciało” - muzyka z rytmiką w klasie IV (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – Tworzenie
Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,
 analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnościami,
 budowanie strategii pracy dla ucznia przejawiającego zaburzenia zachowania – spotkanie monitorujące i podsumowujące,
 organizowanie i prowadzenie szkolenia dla BOPTD na temat metod wykorzystywanych
w treningu ortograficznym,
 Trening zastępowania agresji w praktyce szkolnej,
 przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w kontekście dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
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 Mała ekonomia - obliczenia pieniężne w edukacji matematycznej, czyli jak uczyć dzieci
posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach życiowych. Rola rodziców i nauczycieli,
 profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych – realizacja
programu Ars czyli jak dbać o miłość,
 tworzenie IPET dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 seminarium „Pomoc dziecku z mutyzmem w domu i w szkole”- 2 część z cyklu spotkań
szkoleniowo-warsztatowych z zakresu,
 Jak rozwijać logiczne myślenie dzieci klas młodszych,
 Szachy w korelacji z matematyką i logiką – zajęcia pozalekcyjne w kl. II,
 Test Uzdolnień Wielorakich – praktyczne zastosowanie TUW w klasach I-III szkoły podstawowej,
 Komponenty twórczego myślenia czyli rzecz o rozwijaniu kreatywności dzieci,
 Medyczne, terapeutyczne i wychowawcze wyzwania w pracy z dzieckiem z Zespołem Di
George,
 Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w przedszkolu,
 szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią
metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat – Bateria Dyskalkulia 10/12,
 Co działa kiedy nic nie działa-trudne zachowania uczniów.
2) Konferencje:
 „Jak przygotować osoby z niepełnosprawnością do dorosłości?”,
 „Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka”,
 „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością”,
 analiza opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej – trudności edukacyjne uczniów,
 organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 Konferencja metodyczna „Jak przygotować osoby z niepełnosprawnością do dorosłości”.
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku:
 badania ryzyka dysleksji,
 programy przesiewowe: „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię”,
 program przesiewowych badań logopedycznych.
 Policealne Studium Wokalno – Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku:
 Program dobrych praktyk scenicznych zrealizowany przy współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską.
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 sprzyjających rozwojowi osób utalentowanych - uczniów, studentów, absolwentów i pra143 | S t r o n a
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cowników nauki. W długim okresie czasu działania podejmowane w ramach inicjatywy powinny przyczynić się do wzmocnienia potencjału białostockich przedsiębiorstw
poprzez zatrudnienie wybitnych osób lub stworzenie warunków do rozwoju ich zdolności w warunkach samozatrudnienia.
Realizacja przez PFRR projektu STRONG CSO’s for Stronger Armenia – wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych w Armenii z wykorzystaniem doświadczeń polskich
(białostockich).
Działania zrealizowane w przedszkolach
Projekty i zajęcia dodatkowe:
projekt unijny „Podniesienie oferty edukacyjnej PS Nr 1 w Białymstoku”, w ramach
którego realizowano programy: „Wesoła matematyka”, „Kodowanie na dywanie”,
„Tropami przyrody”, „English for kids”,
koła zainteresowań: szachowe, teatralne, plastyczne, savoir-vivre,
zajęcia dodatkowe: logorytmika, rytmika, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczno-ruchowe z elementami tańca, zajęcia logopedyczne,
praca korekcyjno-kompensacyjna, wyrównawcza, pomoc psychologicznopedagogiczna,
doposażenie przedszkoli w tablety do komunikacji alternatywnej dzieci niepełnosprawnych w ramach grantu „Gadułki” - alternatywne porozumiewanie się dzieci
niemówiących,
„Mistrzowie Kodowania – Mistrzami matematyki”,
Dar zabawy, „Czytamy sylabami” - nauka czytania w przedszkolu metodą Symultaniczno - Sekwencyjnej Nauki Czytania,
Programy:
program pedagoga specjalnego „Oczko w głowie. Elementy terapii widzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej
w Białymstoku”, „Zdrowa postawa to wspólna sprawa” - Program profilaktyki i korekcji wad postawy z uwzględnieniem ryzyka dysleksji da dzieci 5-6-letnich,
„Wesoła muzyka dla smyka” program własny z muzykoterapii,
program rehabilitacji ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody dogoterapii,
„Bawimy się w teatr” - program zajęć teatralnych,
„Przygoda z lalką i aktorem” - program zajęć teatralnych,
Program Współpracy z Rodzicami,
„Patrzę, dotykam, czuję - poznaję świat”,
Program Adaptacji Dziecka w Przedszkolu,
Uczę się zdrowo i bezpiecznie żyję w rodzinie, przedszkolu i środowisku,
„Tworzę, więc jestem” Program koła plastycznego „Pastelek”,
„Mali przyjaciele przyrody” – program edukacji ekologicznej,
„Dbamy o środowisko” - Program edukacji przyrodniczo- ekologicznej,
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„Mali odkrywcy” - pogram zajęć doświadczalnych Marzanna Halicka - Ameljan,
„Rozumiem-mówię-tworzę” - Edukacja literacka dziecka w wieku przedszkolnym,
„Cyfrowy świat przedszkolaka”,
Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem
i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje,
ERASMUS+POWER, Turystyka międzynarodowa (Niemcy),
„Mobilność edukacyjna kluczem do drzwi kariery”(Włochy),
„Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”,
Program „Szkoła KAN” praktyka zawodowa: innowacja techniczno – technologiczna;
Programy stypendialne,
Międzynarodowy Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”,
„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.
Działania zrealizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
Działania wspomagające:
kontynuacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych,
kontynuacja zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością,
zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
organizacja nauczania indywidualnego,
zajęcia terapeutyczne, logopedia, zajęcia rewalidacyjne, Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
z j. polskiego i matematyki, zajęcia specjalistyczne Metodą Tomatisa, zajęcia specjalistyczne Metodą EEG Biofeedback, zajęcia z surdopedagogiem, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem, gimnastyka korekcyjna, terapia
pedagogiczna,
likwidacja barier komunikacyjnych - dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb uczniów
niepełnosprawnych i wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne,
prowadzenie różnych zajęć dla uczniów uzdolnionych: zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i zdolności,
udział uczniów w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach,
specjalistyczne zajęcia terapii SI z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego,
realizacja Grantów: „Tenis stołowy sposobem na rodzinną aktywność” oraz „A teatr
jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”.
Programy:
program Akademia Przyszłości,
konsultacje pracowników Poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 dla rodziców
i uczniów szkoły, którzy maja problemy edukacyjne,
programy autorskie służące rozwijaniu uzdolnień uczniów,
programy autorskie służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
Projekty:
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ERASMUS+POWER ,Turystyka międzynarodowa (Niemcy),
„Mobilność edukacyjna kluczem do drzwi kariery”(Włochy),
„Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”,
Program „Szkoła KAN” praktyka zawodowa innowacja techniczno – technologiczna;
Programy stypendialne,
Z tabletem w XXI wiek.
Profilaktyka wychowawcza:
poradnictwo dla rodziców i opiekunów w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych,
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne, socjoterapeutycznych, wychowawczych,
realizowanie zadań szkoły z organizacją pomocy w formie: dofinansowania zakupu
podręczników, stypendiów socjalnych, stypendiów motywacyjnych za wysokie osiągnięcia sportowe.
Działania zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych
Zajęcia dodatkowe:
przygotowujące uczniów do olimpiad przedmiotowych,
przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego,
zajęcia rewalidacyjne,
prowadzenie zajęć wspierających rozwój dla dwójki uczniów z klas II i III z zespołem
Aspergera w wymiarze dwóch godzin tygodniowo,
efektywna nauka – jak się uczyć – zajęcia warsztatowe podczas godzin wychowawczych,
udział uczniów i uczennic w zajęciach rozwijające kompetencje kluczowe, cyfrowe,
umiejętności społeczne w ramach realizowanego projektu „Wysokie kompetencje
uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość” (EFS RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020),
udział uczniów i uczennic w zajęciach rozwijające kompetencje kluczowe, cyfrowe,
umiejętności społeczne w ramach realizowanego projektu „Wysokie kompetencje
uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość” (EFS RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020),
udział w konkursach, olimpiadach,
współpraca z placówkami pomocowymi świadczącymi wsparcie psychologicznopedagogiczne.
Programy i projekty
realizacja projektu „Świadomi odbiorcy kultury” finansowanego z grantu UM, skierowanego do uczniów z rodzin, które mają problemy materialne. Program ma za zadanie przygotować uczniów do udziału w kulturze przez umożliwienie im zwiedzania
muzeów, obejrzenia spektakli teatralnych,
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 Program FAS – Wieczne dziecko,
 Program „Metody szybkiego czytania i efektywnego uczenia się” – zajęcia rozwijające
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowany na zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach z wychowawcą,
 Program Wspierania Talentów i Uzdolnień Uczniów - wszechstronny rozwój każdego
ucznia, wczesne rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień
i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
 współpraca w ramach programu Szkoła Przyjazna Rodzinie,
 kontynuowanie realizacji założeń programu „Szkoła Odkrywców Talentów”,
 udział w konkursach, olimpiadach.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Przedszkole Samorządowe Nr 40 w Białymstoku:
 przebudowa przedszkola z uwzględnieniem łatwiejszego korzystania z budynku dla
osób niepełnosprawnych,
 instalacja windy osobowej, przerobienie łazienki na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
2. Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku:
 Dziecko w świecie wartości-wartościowy człowiek-projekt edukacyjny,
 Wychowanie przez czytanie-projekt edukacyjny.
3. Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku:
 Erasmus+, Match Project.
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 nawiązanie współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii, psychiatrii,
 Projekt Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej, w ramach którego uczniowie naszego
liceum będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęcia z informatyki,
matematyki, języka angielskiego oraz zostaną objęci doradztwem zawodowym,
 przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia z przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu
poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą. W ramach tego
projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w szkole, jak również na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
 przygotowanie projektu w ramach Europejskiego Programu Erasmus – wymiany młodzieży ze szkołami w Grecji, Włoszech i Portugalii,
 projekt „Z Biegiem Niemna” – finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący wymiany uczniów z Polski i Białorusi.
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KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.2. DOSKONALENIE WARUNKÓW DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO,
USTAWICZNEGO I SPECJALNEGO DOSTOSOWANEGO DO RYNKU PRACY
Programy i działania zrealizowane:
1. Działania zrealizowane w przedszkolach:
 udział w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych w MODM, KLANZA, CEN,
MENTOR, WOAK, PROCENTRUM,
 współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku,
 Poznajemy zawody i pasje naszych rodziców- projekt edukacyjny,
 wycieczki do różnych instytucji lub wizyty przedstawicieli w przedszkolu-zapoznanie
z zawodami: listonosz, strażak, policjant, straż graniczna, fryzjer, lekarz, ratownik medyczny, weterynarz, pisarka, piłkarz, malarz, bibliotekarz, sprzedawca, aptekarz, stomatolog, leśnik, kucharz, żołnierz, aktor.
2. Działania zrealizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych:
 współpraca z doradcami zawodowymi z CKU w zakresie wyboru przyszłej ścieżki zawodowej, odnajdywania się na rynku pracy,
 lekcje wychowawcze na temat wyboru zawodu,
 udział nauczycieli, uczniów i rodziców w Dniach Otwartych organizowanych przez
szkoły ponadpodstawowe,
 spotkania w zakładach pracy np. BTL od zaplecza, zajęcia w Zakładzie Diagnostyki,
 przygotowanie uczniów klas V i VI na konkurs plastyczny Zawodowi Odkrywcy. Tegoroczne hasło inicjatywy brzmi „Ciekawe zawody wykonywane na Podlasiu”,
 zajęcia psychoedukacyjne w klasach V – VI oraz w klasach III zakresu predyspozycji
zawodowych, posiadanych umiejętności prowadzone we współpracy z PPP Nr 2 oraz
CKU,
 konkurs „Zawodowi Odkrywcy”,
 zajęcia w klasach VII z doradztwa zawodowego w ramach projektu Szkoła Nowych
Możliwości,
 Dzień Kariery – zaplanowany na II semestr 2017/2018, działania w kierunku preorientacji zawodowej uczniów kl. III PG (współpraca z CKU),
 badanie preferencji czynności zawodowych wszystkich uczniów klas gimnazjum,
 zajęcia z doradcami zawodowymi z Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 konsultacje psychologa z uczniami gimnazjum dotyczące uzdolnień i zainteresowań,
 zorganizowanie spotkania dla rodziców z dyrektorem Szkoły Zawodowej w celu zapoznania rodziców z ofertą,
 Szkolny Ośrodek Kariery SZOK - zajęcia z doradztwa zawodowego.
3. Działania zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych:
 Salon Maturzystów – spotkanie maturzystów z przedstawicielami uczelni lokalnych,
wykłady OKE - współpraca z biurem Pośrednictwa Pracy,
 Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne- rynek pracy pod hasłem „Ster na zawód – perspektywa dla młodych”,
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 działalność Szkolnego Ośrodka Kariery- wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji
i wyborów,
 realizacja projektów edukacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości,
 realizacja programu „Zaplanuj Karierę” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
Nr 1 w klasach III PG,
 prezentacja oferty edukacyjno-zawodowej szkół zawodowych,
 badania ankietowe uczniów klas pierwszych on-line na temat: „Świadomy wybór
szkoły” przeprowadzone przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
przy CKU w Białymstoku, w ramach realizacją priorytetów wynikających ze Strategii
Rozwoju Miasta Białystok na lata 2011-2020 plus,
 praktyki miesięczne w zakładach pracy,
 zajęcia dla uczniów z doradztwa i preorientacji zawodowej,
 organizowanie we współpracy z pracodawcami comiesięcznych konkursów o tytuł
Najlepszego w zawodzie,
 program „Młode Kadry” – realizowany przez firmę Inter Cars (cykliczne doposażenie
pracowni w sprzęt diagnostyczny i szkoleniowy),
 uczestnictwo w programie pracowni HI – TEC – firmy Aplanalp – przedstawiciela
producenta obrabiarek Haas (wstawienie do pracowni szkolnej centrum
obróbkowego Haas ),
4. Działania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku:
 Innowacje pedagogiczne w szkole zawodowej,
 Odwrócona szkoła. Praktyczne zastosowanie metod aktywizujących,
 Projekt edukacyjny i inne metody aktywizujące w szkole ponadgimnazjalnej,
 Wykorzystanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Adaptacja programów nauczania w celu dostosowania ich do potrzeb i wymagań uczniów.
Diagnoza predyspozycji ucznia. Indywidualizacja procesu kształcenia. kodyfikacji programu nauczania,
 Planowanie procesu dydaktycznego pod kątem kształcenia dla potwierdzania kwalifikacji zawodowych,
 Ocenianie wspierające rozwój osobowy ucznia,
 Współpraca nauczycieli w ramach realizacji korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego,
 Indywidualizacja procesu kształcenia w szkole zawodowej.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Działania realizowane w przedszkolach:
 systematyczna współpraca z doradcami zawodowymi z CKU w zakresie wyboru przyszłej ścieżki zawodowej i odnajdywania się na rynku pracy,
 wycieczki do wybranych zakładów pracy,
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 udział nauczycieli, uczniów i rodziców w Dniach Otwartych organizowanych przez
szkoły ponadpodstawowe.
2. Działania realizowane w szkołach podstawowych:
 badanie preferencji czynności zawodowych wszystkich uczniów klas gimnazjum,
 zajęcia z doradcami zawodowymi z Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 konsultacje psychologa z uczniami gimnazjum dotyczące uzdolnień i zainteresowań,
 zorganizowanie spotkania dla rodziców z dyrektorem Szkoły Zawodowej w celu zapoznania rodziców z ofertą działania w kierunku preorientacji zawodowej uczniów kl. III
PG (współpraca z CKU) – kontynuacja działania.
3. Działania realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych:
 Projekt „Ramię – w ramię – kompleksowy program wsparcia XVII Liceum Ogólnokształcącego ZSR CKP – uczniów, nauczycieli, szkół”,
 „Młode Kadry” - program stworzony przez Inter Cars SA, polegający na współpracy ze
szkołami m.in. poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do naprawy
i diagnostyki usterek w samochodach,
 współpraca z pracodawcami i uczelniami w obszarze doradztwa edukacyjno - zawodowego,
 kształcenie zawodowe w systemie dualnym (zajęcia praktyczne realizowane w realnych warunkach zakładu pracy),
 wycieczki programowe do zakładów pracy,
 współpraca z pracodawcami i uczelniami w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.
4. Projekty zaplanowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) w Celu 2. Kompetencje
do pracy w Strategii ZIT BOF Działaniu 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego
i ustawicznego realizowane będą wybrane w trybie konkursu zintegrowanego w ramach
ZIT z RPOWP (konkurs ogłoszony w 2016 r.):
 Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!:
– umowa o dofinansowanie na kwotę 5 300 772,43 PLN podpisana 28 września 2017 r.,
– Beneficjent: Miasto Białystok,
– okres realizacji 2017-2019.
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu zakładają przebudowę z rozbudową oraz wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3, działającego przy Zespole
Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, w celu stworzenia nowoczesnej placówki szkoleniowej, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości żywności i zapotrzebowaniem
rynku pracy, co wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w dziedzinie
gastronomii na terenie BOF. Osiągnięcie tego efektu będzie możliwe dzięki równoczesnej
realizacji projektu „miękkiego” ze środków EFS.
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 Wiemy więcej - budujemy więcej:
– umowa o dofinansowanie na kwotę 10 359 561,06 PLN podpisana 28 września 2017 r.,
– Beneficjent: Miasto Białystok,
– okres realizacji 2017-2019.
Projekt (projekt współfinansowany z EFRR) jest elementem projektu zintegrowanego
Wiemy więcej - budujemy więcej. Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, w celu poprawy warunków praktycznej nauki zawodu. Równocześnie realizowany jest projekt ze
środków EFS.
Kolejne konkursy z powyżej wskazanego działania w ramach ZIT zostały ogłoszone
w 2017 roku i są planowane w 2018 roku.
W ramach Działania 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF realizowany jest projekt wybrany w trybie konkursowym w ramach ZIT z RPOWP (konkurs w 2016 r.):
 Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu
kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego:
– umowa o dofinansowanie na kwotę 13 607 735,75 PLN podpisana 19 grudnia 2016 r.,
– Lider: Miasto Białystok, Partner: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, realizatorzy:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Białostocki Park NaukowoTechnologiczny,
– 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 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 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.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku prowadzi działania mające na celu zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez współpracę z pracodawcami
i uczelniami.
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zainaugurowało
projekt dotyczący przedmiotów przyrodniczych stanowiących klucz do zawodów
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przyszłości. Celem jest osiągnięcie wyższej jakości kształcenia z przedmiotów chemiczno-biologicznych dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką
naukowo-badawczą. W ramach tego projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w szkole, jak również na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.3. TWORZENIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I UZUPEŁNIANIA KWALIFIKACJI KADRY PEDAGOGICZNEJ, ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ, SOCJALNEJ, TERAPEUTYCZNEJ I NAUKOWEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. Działania zrealizowane w przedszkolach:
 Działania podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych:
 pozytywny i negatywny wpływ komputera, gier komputerowych, Internetu, gier
komputerowych na rozwój dziecka,
 Mały terrorysta czyli o atakach złości u dzieci, Konstruowanie programów dydaktyczno-wychowawczych,
 zabawy korekcyjne do wykorzystania na zajęciach ruchowych,
 Drama w edukacji i wychowaniu,
 Wychowanie przez sztukę – dzielenie się zdobytą wiedzą ze szkolenia,
 E-konferencja „Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej”,
 E-konferencja „Matematyka na wesoło”,
 E-konferencja „Pierwsza pomoc dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
 szkolenie „Innowacja w przedszkolu - przygotowanie i prowadzenie, aspekty prawne
i proceduralne”,
 konferencja „Przygoda z czytaniem. Jak rozwijać kompetencje czytelnicze młodszych
dzieci”,
 warsztaty „Leśne przedszkole – edukacja bez murów. Poznanie przyrody zmysłami”,
 warsztaty „Działania muzyczne i plastyczne w jesienno-zimowym nastroju”,
 szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 szkolenie „Opinia nauczyciela o dziecku na potrzeby diagnozy – co obserwować, jak
pisać?”,
 szkolenie „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Cel, zadanie i wyzwanie współczesnej ekologii”,
 szkolenie „Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed
komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego”,
 warsztaty szkoleniowe „Obsługa systemu informatycznego wspomagającego proces
rekrutacji”,
 seminarium „Wychowanie przez sztukę”,
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 szkolenia w ramach programu „Placówka promująca zdrowie”,
 Miejsce i rola koordynatora promocji zdrowia w szkole promującej zdrowie,
 Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 szkolenie członków Rady Pedagogicznej „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności
do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” - Ewa Zielińska,
 szkolenie członków Rady Pedagogicznej „Matematyczne rozgrywki” – Joanna Wójcicka,
 szkolenie członków Rady Pedagogicznej „Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej czyli jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski” – Ewa Zielińska,
 szkolenie wszystkich pracowników przedszkola „Procedury Niebieskiej Karty” oraz
„Symptomy dziecka krzywdzonego” przez pracownika COD i R – Anna Tuszyńska,
 szkolenie członków Rady Pedagogicznej „Wskaźniki metod i organizacji do prowadzenia zajęć matematycznych” – Ewa Zielińska,
 w ramach projektu unijnego „Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS
44 w Białymstoku” nr RPPD.03.01.01-20-0082/15 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nauczyciele uczestniczyli
w 4- modułowym szkoleniu,
 szkolenie wszystkich pracowników „I Ty możesz uratować życie…” prowadzone przez
Maltańską Służbę Medyczną Oddział Białystok.
 Szkolenia dla kadry kierowniczej:
 szkolenie „Znajomość prawa i umiejętności interpersonalne w kompetencjach dyrektora szkoły”,
 Przywództwo edukacyjne - dyrektor szkoły liderem,
 Szkoła w świetle zagrożeń atakiem terrorystycznym,
 XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku,
 Jak wykorzystywać nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną w organizowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych,
 Edukacja antyterrorystyczna w szkole częścią systemu bezpieczeństwa kraju.
 Szkolenia dla kadry administracyjno – obsługowej:
 szkolenie dotyczące zdrowego żywienia dzieci dla intendentki i kucharki,
 szkolenia z zakresu finansów i kadr organizowanych przez ZUS i Stowarzyszenie Księgowych dla księgowych,
 szkolenia księgowych „Seminarium –VAT”, „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych”,
 Rozwój zawodowy intendenta - szkolenia: system HACCP w żywieniu zbiorowym,
Najnowsze wymagania żywieniowe w przedszkolach, na stołówkach i w sklepikach,
 „Zamówienia publiczne” – szkolenie,
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Księgowa- VAT w jednostkach budżetowych,
Księgowa -Interaktywny Płatnik Plus – przyłączenia.
Działania wspierające:
diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego,
dofinansowanie Doskonalenia Zawodowego nauczycieli i kadry administracyjnoobsługowej: językowe, metodyczne, warsztatowe, studia podyplomowe,
umożliwienie otwarcia ścieżki awansu zawodowego młodych nauczycieli,
dofinansowanie studiów podyplomowych dwóm nauczycielkom o kierunku gimnastyka korekcyjna,
studia podyplomowe za zakresu gimnastyki korekcyjnej - PS Nr 78.
Działania zrealizowane w szkołach podstawowych:
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych:
szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Wykorzystanie technologii TIK w nowoczesnej
edukacji” – podniesienie przez nauczycieli umiejętności wykorzystywania TIK w pracy,
„Dopalacze – zagrożenie współczesnego świata”,
„Inteligencje wielorakie – jak je rozpoznawać i wspierać rozwój ucznia?”,
„Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w kontekście dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
rady szkoleniowe i warsztaty, seminaria dla nauczycieli z zakresu terapii, profilaktyki,
metodyki przedmiotów, zagadnień „wychowania do wartości”,
współorganizacja Miejskiej Konferencji „Wesprzeć dziecko, rodzinę i szkołę – indywidualizacja w praktyce”,
udział nauczycieli w kursach doskonalących: „Diagnoza i terapia – autyzm”, „Wprowadzenie do programowania dla nauczycieli kl. I -III”, „Shuttle time”, „Nauczanie programowania w szkole”,
szkolenie: „Terapeutyczne aspekty problematyki identyfikacji płciowej i orientacji
seksualnej”,
konferencja: „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju”,
konferencja zawodowa – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy pt. „Ster na zawód –
perspektywa dla młodych”,
szkolenia w ramach WDN dla rady pedagogicznej: „Jak przestać się denerwować, czyli
o zarządzaniu emocjami” CEN; „Wizerunek nauczyciela jako narzędzie oddziaływań
edukacyjnych i wychowawczych” CEN; „Aktywizujące metody pracy w procesie uczenia się”,
Konferencje, kursy doskonalące, projekty:
współorganizacja Miejskiej Konferencji „Wesprzeć dziecko, rodzinę i szkołę – indywidualizacja w praktyce”,
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 udział nauczycieli w kursach doskonalących: „Diagnoza i terapia – autyzm”, „Wprowadzenie do programowania dla nauczycieli kl. I -III”, „Shuttle time”, „Nauczanie programowania w szkole”,
 udział w PROJEKCIE FALOCHRON finansowanym przez MEN i Stowarzyszenia na Rzecz
Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi”,
 szkolenie: „Dziecko wiotkie” – praca z dzieckiem z posturalnie obniżonym napięciem
mięśniowym w aspekcie terapii neurorozwojowej - ZS Nr 1,
 Erasmus + (Projekt europejski na lata 2014-2020),
 wykorzystywanie oferty bezpłatnych szkoleń MODMU – u, CEN – u i Kuratorium
Oświaty w Białymstoku.
 Ponoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Ukończone kursy:
1) Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku:
 kurs instruktorów sportu o specjalizacji piłka siatkowa (1 nauczyciel),
 studia podyplomowe - Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- 1 nauczyciel,
 studia podyplomowe - Autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
- 1 nauczyciel,
 studia podyplomowe – „Geografia w szkole” (1 nauczyciel),
 studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o społeczeństwie (1 nauczyciel),
 studia podyplomowe z rewalidacji (1 nauczyciel),
 uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez MODM i CEN.
2) Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku:
 Konferencja „Zrozumieć i pomóc - indywidualizacja w praktyce - do diagnozy, do terapii wesprzeć dziecko, rodzinę i szkołę”, 05.10.2016r., Białystok,
 „Studium pracy pedagogiczno-psychologicznej na terenie placówki oświatowej
z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego” – 60 godzinne szkolenie.
3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 46 w Białymstoku:
 niekonwencjonalne wykorzystanie tekstów literackich z elementami biblioterapii
w pracy z dziećmi i młodzieżą - kurs,
 kurs języka angielskiego,
 Terapia behawioralna osób z autyzmem - kurs,
 Terapia dla niepełnosprawnych SCOLARVBMAPP - szkolenie,
 Pomoc dziecku z autyzmem w domu i szkole - szkolenie,
 Rozwijanie umiejętności społecznych praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi ze
spektrum autyzmu – konferencja,
 szkolenia w ramach WDN dla rady pedagogicznej: „Jak przestać się denerwować, czyli
o zarządzaniu emocjami” CEN; „Wizerunek nauczyciela jako narzędzie oddziaływań
edukacyjnych i wychowawczych” CEN; „Aktywizujące metody pracy w procesie uczenia się,
 wykorzystanie aplikacji Kahhoot w pracy - grupa wsparcia dla nauczycieli,
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kursy kwalifikacyjne: oligofrenopedagogika.
Działania zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych:
Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej:
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
obrona doktoratu – 2 osoby,
szkolenie z Tutoringu – 20 osób,
szkolenie „Jak postępować z dzieckiem z Zespołem Aspergera” – 15 osób.
II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku:
szkolenie Rady Pedagogicznej „Komunikacja interpersonalna nauczyciel-rodzic”,
udział pedagoga i psychologa w zespole samokształcenia organizowanym przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP.
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku:
udział pedagogów szkolnych w cyklicznych spotkaniach warsztatowych w ETAPIE,
udział nauczycieli w szkoleniach metodycznych w CEN.
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku:
szkolenia specjalistów (m.in. stała superwizja pracy terapeutycznej; spotkania i szkolenia dla grupy doskonalenia zawodowego psychologów i pedagogów realizowanym
przez ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku
oraz szkolenia specjalistyczne i konferencje zawodowe).
Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku:
konferencja nauczycieli bibliotekarzy podsumowująca rok szkolny 2015/2016 i działania projektowe „Moda na czytanie - odcinek 2016”,
szkolenie teoretyczno-praktyczne zorganizowane przez Firmę Novol dla nauczycieli
branży lakierniczej,
konferencja pt. „Wyzwania w doradztwie zawodowym w kontekście potrzeb
współczesnego klienta”. Jej celem było ukazanie kierunków rozwoju doradztwa
zawodowego, nowych wyzwań w kontekście zmian na rynku pracy oraz w obszarze
edukacji.
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku:
zrealizowany projekt „Podniesienie jakości kształcenia w ZSR CKP i dostosowanie
kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy – nr projektu WND-POKL.09.02.00-20242/13.
Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
udział kadry administracyjnej w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych, podatku VAT.
konferencja nauczycieli bibliotekarzy podsumowująca rok szkolny 2015/2016
i działania projektowe „Moda na czytanie - odcinek 2016”.
MDK w Białymstoku: zrealizowano projekt wymiany młodzieży: „Music bring us together”, podczas którego instruktorzy MDK mieli okazje wymienić się doświadczeniami z kadrą instruktorską z Hiszpanii.
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 Bursa Szkolna w Białymstoku: udział wychowawców w warsztatach i konferencjach
organizowanych przez firmy zewnętrzne (CEN, MODM oraz rozwój w ramach WDN).
5. Działania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku:
 Studia podyplomowe: Wychowanie do życia w rodzinie (współpraca z Uniwersytetem
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
 Kursy Kwalifikacyjne:
 Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
 Organizacja i Zarządzanie Oświatą,
 Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 22czerwca 2016 roku w praktyce,
 Zmiany w systemie oświaty na podstawie projektów aktów prawnych,
 Praca na mocnych stronach. Wzmocnienie własnej wartości – jako punkt wyjścia do
stosowania elementów psychologii pozytywnej do pracy w edukacji,
 Praca nauczycieli edukacji przedszkolnej nad rozwojem i stymulowaniem uwagi dzieci,
 Komponenty twórczego myślenia, czyli rzecz o rozwijaniu kreatywności dzieci,
 Znaczenie postawy nauczyciela w praktyce agresji dzieci i młodzieży,
 Niekonwencjonalne wykorzystanie tekstów literackich z elementami biblioterapii
w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 Przywództwo edukacyjne - nauczyciel liderem,
 Przywództwo edukacyjne - dyrektor szkoły liderem,
 Polityka kadrowa - nauczyciel jako pracownik szkoły,
 Coaching i jego wykorzystanie w praktyce,
 Jak wykorzystać nowoczesną technologie informacyjno-komunikacyjną w organizowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych,
 Test umiejętności wielorakich-zastosowanie TUW w klasach I-III,
 Zmiany w systemie oświaty na postawie projektów aktów prawnych,
 Jak zmotywować niezmotywowanych,
 Kierownik wycieczek szkolnych,
 Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Warsztaty dla nauczycieli:
 Ogród wychowawcy,
 Drogowskazy dla komunikacji rodzic – szkoła,
 Zanim zniknie pasja,
 Jak wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych.
6. Działania zrealizowane przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
przy CKU w Białymstoku:
 Badanie losów absolwentów w białostockich szkołach,
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 Katalog firm i zawodów (uczestniczyło pięćdziesiąt białostockich szkół),
 VIII edycja Turnieju Wiedzy o Zawodach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (32
szkoły z całego kraju),
 Konkurs Poznaj Swoje Prawa w Pracy.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.

1)


2)

3)



4)

5)



6)


7)



1)
2)
3)
4)

Działania realizowane przez przedszkola:
Studia Podyplomowe:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku:
studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie – kierunek: Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej / zajęcia odbywają się w Białymstoku /5 nauczycieli/.
Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku:
studia podyplomowe nauczycieli: j. angielski, logopedia.
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku:
studia podyplomowe „Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
studia podyplomowe „Edukacja integracyjna i włączająca”,
studia II stopnia „Pedagogika Elementarna” Uniwersytet w Białymstoku.
Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku:
studia II st. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 2 osoby.
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna" – studia podyplomowe /4 osoby/,
„Wczesne wspomaganie”– studia podyplomowe /2 osoby/,
„Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej” - studia podyplomowe /1 osoba/.
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku:
studia podyplomowe za zakresu logopedii. Studia podyplomowe: kierunek oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjna,
studia wyższe magisterskie: kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku:
studia podyplomowe: kierunek oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjna,
studia wyższe magisterskie: kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku: Kurs języka angielskiego w EMPIK
SCHOOL w Białymstoku – dwie nauczycielki,
Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku: Kurs instruktorski –Taniec Polski ( 2-letni),
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku: Nauka języka angielskiego - trzy nauczycielki.
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku:
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5)






6)









2.

1)


kursy doskonalące i kwalifikacyjne z nauki języka angielskiego,
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
szkolenia w zakresie zmian w prawe oświatowym,
szkolenie w zakresie - Strategie postępowania z dzieckiem z zaburzeniami integracji
sensorycznej,
szkolenie w zakresie - Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym,
szkolenie w zakresie - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
szkolenia w zakresie - Zabawy i ćwiczenia logorytmiczne.
Przedszkole Samorządowe Nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku:
szkolenie członków Rady Pedagogicznej „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności
do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” - Ewa Zielińska,
szkolenie członków Rady Pedagogicznej „Matematyczne rozgrywki” – Joanna Wójcicka,
szkolenie członków Rady Pedagogicznej „Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej czyli jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski” – Ewa Zielińska,
szkolenie wszystkich pracowników przedszkola „Procedury Niebieskiej Karty” oraz
„Symptomy dziecka krzywdzonego” przez pracownika COD i R – Anna Tuszyńska,
szkolenie członków Rady Pedagogicznej „Wskaźniki metod i organizacji do prowadzenia zajęć matematycznych” – Ewa Zielińska.
Przedszkole Samorządowe Nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku:
Bezpieczeństwo w przedszkolu.
Działania wspierające:
realizacja stażów na ramach awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
dofinansowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych ze środków na dokształcanie,
dofinansowanie doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe i kurs kwalifikacyjny),
realizowanie szkoleń w zakresie zgłaszanych potrzeb zawodowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz potrzeb przedszkola zgodnych z polityką oświatową Państwa oraz działalności statutowej,
realizowanie szkoleń w zakresie zgłaszanych potrzeb zawodowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz potrzeb przedszkola zgodnych z polityką oświatową Państwa oraz działalności statutowej.
Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja:
Studia podyplomowe:
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
studia podyplomowe teologia prawosławna, studia podyplomowe: biologia i geografia, autyzm - w trakcie realizacji,
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2)







3)


3.

1)


2)






4.


Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku:
studia podyplomowe – Rewalidacja (1 nauczyciel).
Kursy, szkolenia i warsztaty, projekty:
szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu: realizacji nowej podstawy programowej, bezpieczeństwa w Internecie,
podniesienie poziomu edukacji włączającej - prawidłowości zapewnienia warunków
kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
SP 11: udział w międzynarodowym projekcie POWER FRSE (mobilność nauczycieli),
SP 12: Erasmus ORAZ (Projekt europejski na lata 2014-2020),
SP 15: uzupełnianie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie Rewalidacja uczniów
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - kurs metodą e- learning (2 nauczycieli).
Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku:
Superrewizja dot. przygotowania do PLTB-Kurs,
Medyczne, terapeutyczne i wychowawcze wyzwania pracy z dzieckiem Z Zespołem DI
DEORGEA-Szkolenie.
Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
Kursy, szkolenia i warsztaty, projekty:
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku:
realizacja projektu „Akademia motywacji i rozwoju” finansowanego z EFS w ramach
POWER, którego celem jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie
do 30.12.2017r. innowacyjnych metod pracy oraz skutecznych rozwiązań międzynarodowych w zakresie motywowania uczniów/uczennic do nauki i rozwoju dzięki
wzmocnieniu kompetencji zawodowych 19 nauczycieli podczas zagranicznych wyjazdów szkoleniowych.
Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku:
„Młode Kadry” to program stworzony przez Inter Cars SA, polegający na współpracy
ze szkołami m.in. poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do naprawy
i diagnostyki usterek w samochodach. Dostarcza także wiedzę niezbędną do
kształcenia przyszłej kadry; jest również „zawodową trampoliną”, która młodym
ludziom ma ułatwić startu w życiu zawodowym,
Program „Stres pod kontrolą” mający na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i osobistym,
„Tydzień Nauk Technicznych” - impreza mająca na celu promocję nowinek z branży
motoryzacyjnej, szkoleń i giełdę pracy. Prezentacja stoisk firm z branży mechanicznej.
Uczniowie mogli uzyskać informacje na temat rekrutacji i zapoznać się z ofertami pracy czy stażu. Zyskali możliwość zaplanowania swojej kariery zawodowej i poznania
przyszłych pracodawców,
Projekt „Ramię – w ramię – kompleksowy program wsparcia XVII Liceum Ogólnokształcącego ZSR CKP – uczniów, nauczycieli, szkół.
Działania realizowane przez pozostałe placówki:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku:
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 poradnictwo indywidualne dla słuchaczy,
 zajęcia informacyjno-aktywizujące dla klas III: PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG7, PG6,
PG8, PG9, PG12, PG13, PG14, PG15, PG16, PG17, PG18, PG19, PG20, PG31, PG30 „Czynniki wyboru zawodu. System edukacji”, „Zainteresowania zawodowe. Profil zainteresowań”,
 zajęcia warsztatowe: PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG7, PG6, PG8, PG9, PG12, PG13,
PG14, PG15, PG16, PG17, PG18, PG19, PG20, PG31, PG30 - „Poznaję siebie-planujędecyduję”,
 poradnictwo indywidualne.
5. Konkursy publicznych gimnazjów Miasta Białegostoku: „Moja pasja początkiem drogi
do kariery”, „Planer Kariery”, „Turniej Wiedzy o Zawodach”.
6. Zajęcia warsztatowe dla klas VI szkół podstawowych realizowane przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku: SP2, SP3, SP 8, SP 15, SP 16, SP 17, SP 20,
SP 26, SP 28, SP 29, SP 30, SP 32, SP 34, SP 37, SP 44, SP 47, SP 49, SP 50, SP 51, SP 52
„W czym mogę być mistrzem”.
7. Konkursy szkół podstawowych Miasta Białegostoku: „Zawodowy Odkrywcy”, „Kalambury zawodoznawcze”, zajęcia informacyjno-aktywizujące, „Zarządzanie własnym
rozwojem – potrzeba uczenia się przez całe życie”, „Diagnoza preferencji zawodowych”, zajęcia warsztatowe: „Temperament i jego wpływ na podejmowanie decyzji
zawodowych”.
Programy i działania niezrealizowane:
1.

2.



Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku:
gimnastyka korekcyjna – kurs kwalifikacyjny.
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku:
kurs języka angielskiego dla nauczycieli w MODM w Białymstoku,
gry w edukacji i indywidualizowaniu pracy z uczniem- Ermus+.

Programy i działania nowo utworzone:
1. Działania realizowane przez przedszkola:
 Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej – PLASTUŚ w Białymstoku:
 Program rządowy „Bezpieczna szkoła” – uzyskanie certyfikatu, opracowanie Polityki
bezpieczeństwa dziecka.
 Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
 „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna” – studia podyplomowe /4 osoby/,
 „Wczesne wspomaganie”– studia podyplomowe /2 osoby/,
 „Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej” – studia podyplomowe /1 osoba.
2. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja:
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3.



4.



Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku:
plan WDN na rok szkolny 2017/2018.
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku:
kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uprawniający do prowadzenia zajęć
szachowych.
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku:
kursy oligofrenopedagogiki,
wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, rady szkoleniowe,
konferencje metodyczne.
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku:
stworzono nowy plan współpracy z MODM i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Nr 1 w ramach doskonalenia kadr.
Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku:
studia podyplomowe dwóch nauczycielek z Edukacji elementarnej,
szkolenie z dziennika elektronicznego dla nauczycieli i sekretarza szkoły,
XI Kongres Zarządzania Oświatą, Edukacja antyterrorystyczna, Wyjazd studyjny kadry
kierowniczej białostockiej oświaty – udział dyrektora szkoły,
udział w konferencji dla nauczycieli matematyki.
Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku:
Tydzień Nauk Technicznych - impreza mająca na celu prezentację dotyczących nowinek z branży motoryzacyjnej, szkoleń i giełdę pracy. Prezentacja stoisk firm z branży
mechanicznej.
Działania realizowane przez pozostałe placówki:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku:
Program „Aktywizacji Zawodowej Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Białymstoku z wykorzystaniem platformy Moodle e-poradnictwozawodowe.cku”.
(Wspomaganie rozwoju zawodowego i osobistego słuchaczy CKU w Białymstoku
w oparciu o kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Efektem programu było uzyskanie przez uczestników umiejętności przygotowujących do zmiany i podjęcia pracy
lub przekwalifikowanie się).

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.2.4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UKIERUNKOWANYCH
NA PRZYSTOSOWANIE ABSOLWENTA SZKOŁY DO ŻYCIA ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO
Programy i działania zrealizowane:
1. Działania realizowane przez przedszkola:
 Rozwijanie umiejętności dziecka:
1) Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku:
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 udział dzieci w działalności przedszkolnych kół zainteresowań: teatralnego,
przyrodniczego, matematycznego, plastycznego, orgiami, języka niemieckiego,
czytelniczego, tanecznego.
2) Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku:
 „Kwadrans dla książki” – projekt edukacyjny,
 „Matematyka na stolnicy – kolory, smaki, zapachy” program zajęć kulinarnych,
 „Prawda o mnie” - projekt edukacyjny,
 „Mój Białystok” - projekt edukacyjny.
3) Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku:
 organizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów z udziałem wychowanków przedszkola
prezentujących wykonywane zawody rodziców oraz ich pasje i zainteresowania: rekonstruktor okresu napoleońskiego, zoolog, cukiernik z manufaktury „Lukier –
Cukier”, stomatolog, policjant, żołnierz zawodowy, fryzjer, kosmetyczka, dietetyk, kustosz muzealny, pilot z Aeroklubu Podlaskiego itp.
4) Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku:
 innowacja matematyczna „Od przedszkolaka do Pitagorasa”,
 innowacja TUPUTAN,
 Wychowanie przez czytanie-projekt edukacyjny.
5) Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Białymstoku:
 rozwijanie talentów poprzez udział w zajęciach dodatkowych z tańca towarzyskiego,
gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, zabaw logopedycznych.
 Szkolenia, programy dla Rad Pedagogicznych:
1) Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku:
 szkolenie Rady Pedagogicznej pod kątem rozwijania umiejętności kluczowych przedszkolaków we współpracy z MODM - Szkolenie Rady Pedagogicznej: Warsztaty diagnostyczno - rozwojowe z Anną Gawryluk z MODM i PPP Nr 1,
 „Jak wspomagać przedszkole w rozwijaniu kompetencji kluczowych”.
2) Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku:
 realizacja Programu Wychowawczego,
 realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 realizacja programu - System Wspierania Talentów.
3) Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku:
 realizacja programu wychowawczego - Optymistyczne przedszkole i działania prowadzone z dziećmi w ramach tego programu.
4) Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku:
 szkolenie „Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - współpraca w obszarach związanych
z rozwojem kompetencji kluczowych dziecka - kompetencje społeczne, kształcenie
kompetencji językowych (warsztat diagnostyczno – rozwojowy prowadzony metodami: METAPLAN, Burza mózgów, planowanie z przyszłości).
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5) Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej - PLASTUŚ w Białymstoku:
 „Model absolwenta przedszkola” – opracowanie broszury dla rodziców dotyczącej
gotowości szkolnej.
6) Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku:
 realizacja ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w świecie literatury” w grupie
3-latków pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
7) Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku:
 JA, TY, My- program terapeutyczny prowadzony przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2,
 „Strażnicy uśmiechu”- program podnoszący kompetencje emocjonalne i społeczne
dzieci.
8) Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku:
 realizacja programu autorskiego „Twórcze dziecko”.
9) Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
 realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”.
 Działania diagnozujące
1) Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku:
 badanie losów absolwentów placówki.
2) Przedszkole Samorządowe Nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak
w Białymstoku:
 sporządzanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka 6-letniego wg. rozporządzenia MEN oraz przekazywanie ich rodzicom podczas spotkań i konsultacji indywidualnych,
 cykliczne badanie losów absolwentów przez zespół zadaniowy nauczycieli przedszkola skierowane do rodziców absolwentów i nauczycieli klas I szkoły podstawowych,
 prowadzenie obserwacji dzieci 3-4-5-letnich oraz diagnozy dzieci 6 – letnich z wykorzystaniem arkuszy diagnostycznych opracowanych przez nauczycieli podczas szkoleń
w ramach WDN, wg. znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
1) Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku:
 współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu poznawania instytucji, ich funkcji i zadań.
2) Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
 wycieczki do zakładów pracy,
 wycieczki do szkoły,
 wycieczki do Książnicy Podlaskiej.
3) Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku:
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 organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców wychowanków umożliwiających
rodzicom zdobycie informacji o dziecku w zakresie prezentowania wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz zachodzące relacje społeczne z rówieśnikami oraz nauczycielem,
 udział wychowanków przedszkola w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie Książnicy Podlaskiej Filii Nr 7 w Białymstoku, mających na celu popularyzację literatury dziecięcej oraz spotkaniach i warsztatach literackich z autorami książek dla
dzieci organizowanych na terenie placówki,
 udział wychowanków w akcjach ekologicznych organizowanych na terenie placówki,
na forum miejskim oraz ogólnopolskich we współpracy z instytucjami przyrodniczymi,
ekologicznymi, Firmą „LECH” (segregowanie odpadów - zajęcia edukacyjne, ekologiczny pokaz mody na Dzień Wiosny).
2. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Rozwijanie umiejętności zawodowych i dodatkowych ucznia:
1) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku:
 zajęcia dla klas szóstych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum z doradcami zawodowymi, konsultacje indywidualne,
 SP 8: koła: kulinarne, rękodzieła artystycznego – decoupage, koło plastyczne, chór
szkolny, zajęcia techniczno – informatyczne, sportowe (siatkówka, piłka nożna, pingpong, koło turystyki pieszej i rowerowej), zajęcia taneczne.
2) Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
 rozwijanie umiejętności społecznych tj. pracy w zespole, podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, współpracy, przyjmowanie różnych ról w grupie poprzez
pracę na lekcji jak i realizowanie projektów,
 rozwijanie umiejętności językowych. Szkoła organizuje „Dni Języków Obcych”, konkursy, akademie, warsztaty. PG 4:
 rozwijanie dociekliwości poznawczej, samodzielności myślenia, umiejętności kreowania własnego wizerunku, nawiązywania kontaktów, dyskusje o autorytetach podczas
zajęć z wychowawcą i wychowania do życia w rodzinie,
 udział uczniów w warsztatach „Trening pewności siebie”.
3) Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku:
 prowadzenie konsultacji pt. „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Techniki skutecznego
uczenia się”,
 zajęcia kształtujące umiejętności społeczne mają za zadanie pomóc uczniom w rozwoju osobistym i społecznym.
4) Publiczne Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku:
 działania rozwijające predyspozycje społeczne – akcje charytatywne, aktywność SU,
wolontariat-współpraca z fundacjami, działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
165 | S t r o n a

 objęcie uczniów zajęciami aktywizującymi do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (doradcy zawodowi, pracownicy PPP Nr 2),
 indywidualne porady związane z wyborem ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum,
 realizacja projektów edukacyjnych,
 rozwijanie umiejętności społecznych i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów w ramach Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu (współpraca z Fundacjami, Stowarzyszeniami.
 Doradztwo zawodowe:
1) Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku:
 zajęcia z doradztwa zawodowego organizowane przez pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2.
2) Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku:
 realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Szkoła Nowych Możliwości,
 zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w kl. VI ,,W czym mogę być
mistrzem?”.
 Konkursy:
1) Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J. Klemensa Branickiego w Białymstoku:
 udział w konkursie „Zawodowi Odkrywcy”.
2) Publiczne Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku:
 udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, artystycznych, udział w innych
konkursach, np. Ogólnopolski Konkurs PANDA, Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego Memory Master, Konkurs „Kangur matematyczny”,
 udział w konkursach zawodoznawczych (w Turnieju Wiedzy o Zawodach), w planowaniu kariery (Planer Kariery – XII edycja).
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zawodowym:
1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 spotkanie z przedstawicielami zawodów w ramach Tygodnia na Rzecz Kariery, pisarzem w ramach pracy biblioteki.
2) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku:
 organizowanie wycieczek zawodoznawczych dla chętnych uczniów do różnych zakładów pracy i szkół ponad gimnazjalnych, udział w turnieju „Wiedzy o zawodach”.
3) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku:
 wycieczki klasowe do zakładów pracy np. straż pożarna, straż miejska, uczniowie poznają miejsca pracy i specyfikę zawodu,
 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
4) Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J. Klemensa Branickiego w Białymstoku:
 współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego.
 Projekty:
1) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku:
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 udział uczniów w projekcie „Talenty XXI wieku”.
2) Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku:
 realizacja programu „Droga do sukcesu”, kierowanego do uczniów - planującego ich
ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego,
 realizacja zajęć doradztwa zawodowego w ramach Projektu „Niewiedza – wykluczone!”.
3) Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku:
 zajęcia „Zawód moich rodziców, dziadków”.
4) Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku:
 zajęcia dla uczniów i rodziców „Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych” prowadzone przez psychologa szkolnego.
5) Publiczne Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku:
 organizacja procesu doradztwa i preorientacji zawodowej przy współudziale pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Nr 1 w Białymstoku,
 udział uczniów w Tygodniu na Rzecz Kariery i Turnieju Wiedzy o Zawodach,
 udział uczniów w projekcie „Pozyskać ucznia - w przyszłości pracownika”,
 realizacja projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 realizacja projektu międzyprzedmiotowego „W laboratorium przyrodniczym”,
 realizacja projektu międzynarodowego z języka angielskiego na platformie
e-twinning,
 organizacja wyjazdów o charakterze integracyjnym np. Zielona szkoła, akcjaintegracja,
 współpraca z organizacją AISEC w celi kontynuacji projektu międzynarodowego
„World Talks”.
3. Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 Rozwijanie umiejętności zawodowych i dodatkowych ucznia:
1) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku:
 rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem i inwestowaniem pieniędzy poprzez
udział w ogólnopolskim programie MOJE FINANSE,
 Biznes Przy Tablicy; poszerzenie wiedzy na z zakresu prawa pracy i przepisów BHP
poprzez udział w programie - Kultura Bezpieczeństwa,
 rozwój umiejętności uczniów przez udział konkursach: „Moja pasja początkiem drogi
do kariery”, „Turniej wiedzy o zawodach”,
 rozwój umiejętności uczniowskich dotyczących przygotowania dokumentów
aplikacyjnych,
 zajęcia integracyjne „Bliżej siebie” dla klas I,
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 Ośrodek Kariery – sesje indywidualne i grupowe dotyczące badania preferencji zawodowych,
 zajęcia warsztatowe „Radzenie sobie ze stresem” realizowane przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
 zajęcia warsztatowe „Motywacja” realizowane przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
2) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku:
 przeprowadzenie diagnozy indywidualnej predyspozycji zawodowych i osobowościowych zainteresowanym uczniom,
 przeprowadzenie poradnictwa grupowego w klasach II nt. „Czynników trafnego wyboru zawodu”.
3) VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku:
 Prezentacja Karton Studio – kurs rysunku, malarstwa i grafiki dla uczniów
przygotowujących się do studiów artystycznych,
 „Obudź swój potencjał” - projekt dla uczniów.
 Szkolenia zawodowe:
1) Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa
w Białymstoku:
 szkolenie dla uczniów z podstaw montażu instalacji LPG w pojeździe, które odbyło się
w siedzibie firmy AC S.A.,
 wycieczka edukacyjna uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik
i technik mechatronik do Berlina, gdzie realizowali dwutygodniowe praktyki
zawodowe u zagranicznych pracodawców w ramach projektu „Mobilność
ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” program ERASMUS+,
 szkolenie w ramach programu Młode Kadry Inter Cars. Tematyka szkolenia
przygotowanego przez grupę Schaeffler obejmowała elementy historii, rolę koła
dwumasowego w układzie napędowym, jego konstrukcję, a także pomiary i ocenę
zużycia,
 program „ARS-CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
2) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku:
 udzielanie informacji zawodowych niezbędnych do planowania kariery zawodowej
(rynek pracy, kierunki kształcenia, informacje o zawodach),
 udostępnianie młodzieży informatorów i broszur informacyjnych o kierunkach kształcenia, „Drzwiach otwartych” organizowanych na wyższych uczelniach.
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zawodowym:
1) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku:
 uczestnictwo uczniów w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji dot. ofert zatrudnienia w Policji,
 spotkania uczniów z przedstawicielami szkół policealnych i uczelni wyższych. Zapoznanie z ofertą edukacyjną,
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 uczestnictwo uczniów w zajęciach prowadzonych przed przedstawicieli Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na temat komunikacji i sztuki autoprezentacji,
 uczestnictwo uczniów w spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowego Biura Pracy
OHP nt. ofert pracy dla młodzieży w kraju i za granicą,
 udział uczniów w „Salonie Maturzystów” organizowanym przez Fundację Edukacyjną
„Perspektywy”,
 uczestnictwo młodzieży w ogólnopolskim „Dniu Przedsiębiorczości”,
 VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku - indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane przez doradcę
zawodowego, nauczycieli przedsiębiorczości i wychowawców we współpracy z OHP
i uczelniami wyższymi.
2) XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku:
 zajęcia dla uczniów ze specjalistami z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku nt. „Zaplanuj swoją karierę” oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla maturzystów,
 DNI PROFILU ORGANIZOWANE W XI LO – specjalne zajęcia dla uczniów organizowane
we współpracy z uczelniami, dostosowane do profilu i rozszerzeń przedmiotowych
(np. Dzień profilu medycznego, politechnicznego, psychologicznego, architektonicznego).
3) Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku:
 realizacja programu „Stres pod kontrolą” w klasach IV;
 zajęcia warsztatowe w ramach godzin z wychowawcą dotyczące rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 zajęcia warsztatowe w ramach zajęć z doradztwa zawodowego kształcące umiejętności planowania kariery edukacyjnej i zawodowej oraz umiejętności poruszania się po
rynku pracy,
 udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych w ramach XIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przez Politechnikę Białostocką i Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania,
 organizacja warsztatów na temat zakładania działalności gospodarczej – prowadzonych przez doradcę zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.




Działania realizowane przez przedszkola:
Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku:
„Zatańcz z nami przedszkolakami” /program zajęć dodatkowych/,
„Kulinarne fascynacje, matematyka i relacje” – rozwijanie zainteresowań dzieci i ich
rodzin poprzez zajęcia profilaktyczno – edukacyjne ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych.
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 „Kapsel“ - dawne gry i zabawy podwórkowe - aktywizacja sprawności ruchowej dzieci
w wieku przedszkolnym,
 Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku:
 JA, TY, My- program terapeutyczny prowadzony przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2,
 „Strażnicy uśmiechu” - program podnoszący kompetencje emocjonalne i społeczne
dzieci.
 Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku:
 działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
 współpraca z PPP Nr 1 w Białymstoku w zakresie diagnozowania i pomocy logopedycznej.
 Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
 realizacja innowacji matematycznej „15 minut z matematyką każdego dnia,”
 realizacja innowacji dotyczącej koncepcji planu daltońskiego „Nie rób za mnie nic, co
potrafię zrobić sam”,
 innowacja „Książeczki na radości i smuteczki”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku:
 Miś w świecie wielkiej literatury – projekt ogólnopolski.
2. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku:
 realizacja Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły,
 realizacja zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego w ramach projektu unijnego „E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia”.
 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
 zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej,
 współpraca z warsztatami terapii zajęciowej.
 Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku:
 systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli,
 systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników administracyjno - biurowych,
 udział w programie „50+”.
 Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku:
 zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej,
 współpraca z warsztatami terapii zajęciowej,
 doradztwo w zakresie kariery zawodowej,
 wyjścia do placówek szkolnictwa zawodowego.
 Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej
Polski w Białymstoku:
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 realizacja projektu unijnego „Z tabletem w XXI wiek”, współfinansowanego przez EFS,
którego celem jest wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
 Zespół Szkół Nr 1 w Białymstoku:
 organizacja zajęć dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego, pomoc uczniom
w odkrywaniu ich zainteresowań oraz mocnych i słabych stron, rozwijanie umiejętności kluczowych poprzez realizację programów wychowawczo-profilaktycznych, aktywizacja uczniów do podjęcia bezinteresownych działań na rzecz potrzebujących (wolontariat).
 Zespół Szkół Nr 2 w Białymstoku:
 realizacja zajęć wspierających planowanie dalszej edukacji, kariery w ramach godzin
wychowawczych,
 współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną – konsultacje, organizacja zajęć.
 Zespół Szkół Nr 11 w Białymstoku:
 organizacja zajęć z doradztwa zawodowego z pracownikami Centrum Kształcenia
Ustawicznego.
 Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku:
 prowadzenie zajęć pt. „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Techniki skutecznego uczenia
się”,
 zajęcia z doradztwa zawodowego.
3. Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku:
 zajęciach rozwijające umiejętności społeczne oraz z zakresu planowania kariery edukacyjno – zawodowej w ramach realizowanego projektu „Wysokie kompetencje
uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość” (EFS RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020),
 udział uczniów w warsztatach z zakresu rozwijania umiejętności społecznych we
współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.
 Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku:
 Strategia Rozwoju Szkoły na lata 2016 – 2021 Plus – wdrażanie projektu, w ramach
którego zaplanowano budowę i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz
doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli, rozwijanie kluczowych kompetencji
przedsiębiorczości i kreatywności.
 Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:
 działania z zakresu profilaktyki i rozwoju umiejętności osobistych, społecznych,
 kwalifikacyjny kurs zawodowy E.7., E.24,
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 projekt „Eco - zawód partnerstwa strategicznego na rzecz dostosowania systemów
kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” - współfinansowany ze
środków UE.
 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku:
 realizacja projektu Pozyskać ucznia, w przyszłości pracownika.
 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
 realizacja projektu unijnego „School Sweet School” ERAZMUS+ - udział uczniów
w wymianie międzynarodowej mającej na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu
kończeniu nauki oraz realizacja działań wspierających edukację drugiej szansy,
 realizacja szkolnego Programu Edukacyjno - Zawodowego,
 współpraca z Młodzieżowym Biurem Pracy OHP – spotkania z pośrednikami pracy,
 udział uczniów w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery pod hasłem „Debiut na rynku pracy”.
4. Działania realizowane przez pozostałe placówki:
 Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku:
 badanie losów absolwentów w białostockich szkołach,
 VIII edycja Turnieju Wiedzy o Zawodach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (32
szkoły z całego kraju),
 konkurs Poznaj Swoje Prawa w Pracy.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku:
 udział dzieci w nowo utworzonych kołach zainteresowań np. „Terapia ręki”, „Logorytmika”.
2. Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
 innowacja „Książeczki na radości i smuteczki”.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej
w Białymstoku:
 projekt: Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu.
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B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.1. DOPOSAŻANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT I INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ
Programy i działania zrealizowane:
1. Zakończono termomodernizację 4 obiektów oświatowych: Przedszkola Samorządowego nr 28 przy ul. Wierzbowej 21A, Przedszkola Samorządowego nr 32 przy ul. Pułaskiego 55, Przedszkola Samorządowego nr 51 przy ul. Boh. Monte Cassino 17 oraz sali
sportowej i łącznika Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Sienkiewicza
57).
2. Wykonano adaptację części 3 obiektów oświatowych na potrzeby przedszkoli: Publicznego Gimnazjum nr 13, ul. Piastowska 3D, Publicznego Gimnazjum nr 18, ul. Magnoliowa 13 oraz Przedszkola Samorządowego nr 49, ul. Pogodna 16.
3. Zrealizowano inwestycje mające na celu likwidację barier architektonicznych w placówkach oświatowych:
 Zamontowano 3 windy zewnętrzne: przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28, przy
Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27; przy Publicznym Gimnazjum nr 16 i CKU, ul. Sokólska 1.
 Zbudowano pochylnię dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 oraz platformy w: Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Bohaterów Monte Cassino
25, Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Mieszka I 18, Publicznym Gimnazjum Nr 18, ul.
Magnoliowa 13.
4. Ponadto w celu poprawy infrastruktury placówek oświatowych wykonano:
 Ogrodzono 5 placówek oświatowych: Przedszkole Samorządowe nr 36, ul. Św. Mikołaja 9, Przedszkole Samorządowe nr 52, ul. Waszyngtona 16, Szkołę Podstawową nr
47, ul. Palmowa 28, Zespół Szkół nr 5, ul. Kamienna 15, IV Liceum Ogólnokształcące,
ul. Zwierzyniecka 9A.
 Zmodernizowano zaplecze sanitarno-szatniowe przy Publicznym Gimnazjum nr 2, ul.
Legionowa 7.
 Zmodernizowano leżaki instalacji c.o., wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Handlowo Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105.
 Zbudowano place zabaw przy 3 obiektach: Przedszkolu Samorządowym nr 27, Al.
J. Piłsudskiego 8A oraz przy zaadaptowanych na placówki przedszkolne częściach Publicznego Gimnazjum nr 13 i 18.
 Dokonano rozbiórki nieczynnej kotłowni i budowę parkingu przy Bursie Szkolnej, ul.
Dobra 3.
5. Działania realizowane przez przedszkola:
 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku:
 monitor interaktywny,
 tablet – 25 sztuk,
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laptop,
mata edukacyjna- 3 sztuki.
Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku:
doposażenie przedszkola w tablety do komunikacji alternatywnej dzieci niepełnosprawnych w ramach grantu „Gadułki” - alternatywne porozumiewanie się dzieci
niemówiących uczęszczających do PS nr12 „Tęczowe” w Białymstoku.
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku:
utworzenie i wyposażenie kącika badawczego w narzędzia i przybory potrzebne do
realizacji innowacji pedagogicznej pt.: „Ciekawe dlaczego?”.
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku:
zakup sprzętu multimedialnego co zajęć z dziećmi - mini wieża itp.
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku:
zakup niezbędnego wyposażenia: dywan do jednej sali dydaktycznej, chodniki, 2 laptopy, sprzęt nagłaśniający, system monitoringu, nowy sprzęt terenowy i sportowy na
plac zabaw, zabawki i pomocy dydaktyczne, wyposażenie do łazienek, meble do kącików przyrody, stałe zabudowy szaf w salach dydaktycznych.
Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”
w Białymstoku:
doposażenie 12 oddziałów w laptopy, 3 oddziałów tablicę interaktywną, 2 oddziały
w telewizory, 4 oddziałów w wieżę, zainstalowanie domofonu.
Przedszkole Samorządowe Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku:
zakup tablicy interaktywnej z projektorem Hitachi wyposażonej w półkę elektroniczną.
Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku:
wyposażenie sali do SI,
doposażenie basenu w przedszkolu.
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
wyposażenie sali w tablicę multimedialną,
zakup laptopa, komputera, projektora, laminatora, urządzenia wielofunkcyjnego.
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku:
zakup komputera na potrzeby księgowej, zakup sprzętu RTV na potrzeby dzieci i nauczycieli.
Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku:
realizowanie innowacji programowej „Dlaczego w trawie piszczy?” autorstwa Rady
pedagogicznej - zakup pomocy dydaktycznych przyrodniczych,
zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych z wychowankami przedszkola,
zakup bum-bum rurek do zajęć umuzykalniających z dziećmi,
sprzęt multimedialny (magnetofony, magnetowid).
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku:
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 zakup pieca konwekcyjnego.
 Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Białymstoku:
 zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych z wychowankami przedszkola,
 zakup sprzętu na zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 sprzęt multimedialny (magnetofony, magnetowid).
6. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku:
 zakup 2 tablic interaktywnych,
 programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji.
 Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku:
 zakup tablic multimedialnych, projektorów,
 podłączenie światłowodu.
 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku:
 Erasmus+ (monitor interaktywny).
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku:
 doposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne (4 szt.),
 zakup komputerów (6 szt.).
 Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku:
 doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych „Indywidualizacja nauczania w mieście Białystok”,
„Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych”,
 doposażenie szkoły z funduszy Rady Rodziców,
 wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, tablice interaktywne.
 Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku:
 Erasmus+ „Wielkie sprawy w małych rękach”.
 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
 zakup tablicy multimedialnej, laptopa i projektora do sali 108,
 zakup oprogramowania.
 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku:
 zakup notebooków – 5 szt.,
 zakup projektora - szt.,
 zakup ekranu – 1 szt.,
 zakup 7 notebooków do czytelni dla uczniów.
 Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku:
 otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego, zakup rowerów.
 Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej
Polski w Białymstoku:
 zakup 2 tablic interaktywnych ora 4 laptopów,
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 podłączenie za pomocą światłowodu szkolnej pracowni komputerowej z Miejską Siecią Teleinformatyczną.
 Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku:
 doposażenie klasopracowni w komputery i programy multimedialne oraz tablice multimedialne i projektory.
 Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku:
 zakup nowoczesnego sprzętu do klasopracowni: projektory, ekrany.
 Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku:
 zakup 16 komputerów do sali informatycznej,
 zakup projektorów, drukarek.
 Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku:
 wyposażenie pracowni informatycznej w 14 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.
 Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku:
 zakup projektorów.
 Publiczne Gimnazjum Nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku:
 wyposażenie 12 sal w sprzęt komputerowy,
 wyposażenie 10 sal w projektory multimedialne,
 wprowadzenie dziennika elektronicznego.
 Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku:
 unowocześnienie klasopracowni poprzez zakup tablic interaktywnych i nowoczesnych
głośników do sprzętu multimedialnego.
 Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku:
 nowe łącze światłowodowe o przepustowości 100 Mb.
 Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku:
 cykliczna modernizacja i doposażenie klasopracowni,
 remonty bieżące wewnątrz budynku.
7. Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku:
 program „Doposażenie pracowni kształcenia praktycznego w zawodach” - technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik hotelarstwa,
technik eksploatacji portów.
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku:
 doposażenia warsztatów szkolnych do wymogów podstawy programowej.
 II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku:
 cykliczna modernizacja i doposażenie klasopracowni,
 remonty bieżące wewnątrz budynku.
 III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku:
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 modernizacja sal komputerowych.
 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku:
 doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w ramach projektu „Wysokie
kompetencje uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość” (EFS RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).
 Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku:
 zakup następującego sprzętu: tablica tryptyk – 2 szt., komputer – 3 szt., projektor –
1 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., stół laboratoryjny – 1 szt., zestaw do
robotyki – 1 szt., router – 1 szt.
 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
 zakupiono sprzęt komputerowy: urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę Brajlowską dla
niewidomych, laptopy Lenovo – 10 szt., kserokopiarkę, 3 stacje graficzne, 3 monitory,
kalibrator, 8 dysków zewnętrznych, 14 programów komputerowych,
 zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fryzjerskiej: suszarkę do włosów, saunę
ozonową, 6 maszynek do strzyżenia włosów,
 zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fotograficznej: 2 światłomierze i lampę
ciemniową,
 zakupiono sprzęt audiowizualny: zestaw multimedialny (notebook, urządzenie wielofunkcyjne, wideoprojektor, tablicę interaktywną), projektor i dekoder DVB,
 zakupiono sprzęt: kalkulator mówiący, lupę elektroniczną, 20 krzeseł z pulpitem, 49
krzeseł szkolnych, mikser ręczny.
8. Działania realizowane przez pozostałe placówki:
 Bursa Szkolna:
 kapitalny remont biblioteki (doposażenie w sprzęt, wzbogacenie księgozbioru),
 kapitalny remont sali bilardowej,
 zakup komputera, drukarki, oprogramowania.
 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego:
 zorganizowano 4 pełnowymiarowe sale wykładowe (50m² każda), w tym nowoczesna
pracownia komputerowa na 16 stanowisk każda z dostępem do Internetu: każda sala
wykładowa wyposażona w multimedia (ekran multimedialny, tablice interaktywne,
laptopy (28 szt.), rzutniki multimedialne (10 szt.), komputery stacjonarne (33 szt.),
 zakupiono 4 profesjonalne kserokopiarki.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
 W trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na termomodernizacji Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12, na którą podpisana została już umowa.
 Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynków: Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A, Przedszkola Samorządowego nr
2, ul. Mazowiecka 39E, Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4,
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Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9, Szkoły Podstawowej nr 51,
ul. J. K. Kluka, Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26.
Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków: Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70, Przedszkola Samorządowego nr
7, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A, Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul.
J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola
Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66, Publicznego Gimnazjum nr 7 (obecnie X Liceum
Ogólnokształcące), ul. Stołeczna 6, Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27.
W ramach rozbudowy obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego opracowano dokumentację na: przebudowę z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12; rozbudowę Centrum Kształcenia
Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 oraz
rozbudowę bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26. Podpisano umowy na przeprojektowanie budynku Ośrodka Kształcenia
Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bazy
kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21.
Działania realizowane przez przedszkola:
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku:
doposażenie placu zabaw w ramach programu wewnętrznego placówki „Bezpieczny
przedszkolak”.
Przedszkole Samorządowe Nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku:
wymiana sprzętu komputerowego, drukarek i ksero.
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej - PLASTUŚ w Białymstoku:
sukcesywna wymiana urządzeń na placu zabaw.
Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku:
kontynuacja zakupów pomocy dydaktycznych do realizacji innowacji programowej
„Dlaczego w trawie piszczy?” - autorstwa Rady Pedagogicznej.
Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku:
doposażenie szkoły w tablice interaktywne.
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
kontynuacja modernizacji szkolnej pracowni informatycznej,
częściowa wymiana sprzętu komputerowego w bibliotece szkolnej.
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
sala terapii pedagogicznej,
sale oddziałów przedszkolnych.
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
doposażenie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt multimedialny.
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 Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku:
 zakup tablic multimedialnych, projektorów.
 Publiczne Gimnazjum Nr 16 im Bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku:
 zakup laptopów, rzutników.
 Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego:
 doposażenia warsztatów szkolnych do wymogów podstawy programowej:
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego:
 program „Doposażenie pracowni kształcenia praktycznego w zawodach”- technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik hotelarstwa,
technik eksploatacji portów.
 III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku:
 modernizacja sal komputerowych.
 Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku:
 Strategia Rozwoju Szkoły na lata 2016 – 2021 - opracowanie i wdrażanie wniosku projektowego na budowę i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego.
 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa
w Białymstoku:
 Program „Młode Kadry” – realizowany przez firmę Inter Cars (cykliczne doposażenie
pracowni w sprzęt diagnostyczny i szkoleniowy),
 uczestnictwo w programie pracowni HI – TEC – firmy Aplanalp – przedstawiciela
producenta obrabiarek Haas (wstawienie do pracowni szkolnej centrum
obróbkowego Haas),
 działania z firmą Novol – producenta materiałów lakierniczych (cykliczne uzupełnianie
mieszalni lakierów samochodowych, zaopatrzenie w materiały pomocnicze do
lakierowania, zaopatrzenie w nowe produkty lakiernicze),
 współpraca z firmą AC – pozyskanie elementów instalacji gazowej do celów
szkoleniowych.
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku:
 systematyczne doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku:
 Projekt „Ramię – w ramię – kompleksowy program wsparcia XVII Liceum Ogólnokształcącego ZSR CKP – uczniów, nauczycieli, szkół”.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Działania przedszkoli:
 Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku:
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 Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego.
 Przedszkole Samorządowe Nr 40 im. „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku:
 wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola o nowy sprzęt multimedialny, m.in. tablicę interaktywną, projektor do tablicy interaktywnej, projektor do projekcji multimedialnej.
 Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku:
 zakup pieca konwekcyjnego.
 Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Białymstoku:
 program profilaktyczny „Polityka dziecka przed krzywdzeniem”,
 kontynuacja innowacji pedagogicznej „Chcę czytać! - wprowadzanie dziecka w świat
pisma odimienną metodą nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku:
 modyfikacja-rozszerzenie działań innowacyjnych zawartych w programie „Dlaczego
w trawie piszczy?” autorstwa Rady Pedagogicznej.
2. Działania szkół podstawowych i gimnazjalnych:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 opracowano plan remontów na rok szkolny 2017/2018,
 podjęto współpracę z Fundacja Dialog celem wdrożenia projektu edukacyjnego „Budujemy wspólną przyszłość z SP 15”.
 Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku:
 współpraca z Polską Spółką Gazownictwa (doposażenie specjalistycznych pracowni),
 program współfinansowany przez UE (doposażenie pracowni informatycznej).
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.2. DOSKONALENIE WSPÓŁDZIAŁANIA PRACODAWCÓW, UCZELNI
ORAZ SZKÓŁ
Programy i działania zrealizowane:
1.









Działania zrealizowane przez przedszkola:
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku:
współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku.
Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku współpracowało z:
Książnicą Podlaską Filią nr 15 im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku –zajęcia dla
dzieci,
Akademią Muzyczną w Białymstoku – udział studentów w organizacji naszych imprez,
Operą i Filharmonią Podlaską przy okazji Jubileuszu 50- lecia Naszego przedszkola,
Muzeum Rzeźby im. A. Karnego – zajęcia dla dzieci i praca w jury naszych konkursów,
Komendą Policji – Akcje: Bezpieczne Lato, Bezpieczny Przedszkolak, Pogadanki,
spotkania z psami policyjnymi,
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 Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i z Nadleśnictwem Dojlidy – wycieczki
połączone z zajęciami edukacyjnymi z zakresu ekologii, rozmowy z leśnikami, pokazy
multimedialne- przyrodnicze, akcje i konkursy na terenie placówki,
 Studium Wokalno – Aktorskim „Szkoła Talentów”, Akademią tańca Szał – co roku ich
słuchacze i tancerze uatrakcyjniają akcję charytatywną Festiwal Bombki Choinkowej
na rzecz niepełnosprawnych wychowanków przedszkola.
 Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku:
 współpraca ze Związkiem Piłsudczyków i Towarzystwem Przyjaciół Grodna i Wilna
w zakresie działań o charakterze patriotycznym i związanych z patronem przedszkola
m.in.Dni Kultury Kresowej,
 współpraca z Białostockim Teatrem Lalek i Teatrem Dramatycznym w celu organizacji
i przygotowania do Jubileuszu 50- lecia przedszkola, w ramach którego realizowano
działania: udział aktorów rodziców w konkursach, spotkaniach z dziećmi na terenie
przedszkola, oglądanie premier przedstawień dla dzieci i teatru od tzw. kuchni,
 współpraca z muzeami i galeriami plastycznymi: Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum
Rzeźby im. A. Karnego , Muzeum Miejskie w Ratuszu, Muzeum Wojska, Muzeum
Historyczne – zajęcia i warsztaty dla dzieci,
 współpraca z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi: Nr 1 w Białymstoku
i Niepubliczną Poradnią „ALTER”,
 współpraca z wyższymi uczelniami białostockimi w zakresie praktyk studenckich.
 Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku:
 umożliwienie odbycia w przedszkolu praktyk studenckich (Uniwersytet
w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku , Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku),
 udział dzieci w przedstawieniu teatralnym zorganizowanym przez Uniwersytet
Białostocki.
 Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku:
 wolontariat studentów i uczniów z białostockich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych,
 współpraca z MODM, Centrum Edukacji Nauczycieli, Uniwersytetem Medycznym
w Białymstoku, Uniwersytetem w Białymstoku, Zespołem Szkół Muzycznych w Białymstoku, Akademią Nauki Białystok, Książnicą Podlaską SP Nr 7, 8, 15, PS nr 31, 28,
43, 44.
 Przedszkole Samorządowe Nr 40 w Białymstoku:
 współpraca z Szkoła Podstawową Nr 12 w Białymstoku, Publicznym Gimnazjum Nr
6 w Białymstoku, Uniwersytetem Białostockim.
 Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku:
 Erasmus – współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii przy realizacji programu wymiany studentów.
 Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku:
 w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym zorganizowano zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców w Muzeum Medycyny i Farmacji,
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 w ramach współpracy z Wydziałem Przyrodniczym Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowano wycieczki starszych przedszkolaków do Muzeum Przyrodniczego im.
A. Myrchy.
 Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku:
 współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – prowadzenie zajęć i zabaw ruchowych w dwóch grupach wiekowych (5 i 6 – latki) na terenie przedszkola przez studentki pod kierunkiem dr Katarzyny Nadachewicz.
 Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn.: „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
 współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku - prowadzenie praktyk ze studentami,
 wykonywanie remontów przy współpracy z Zakładem Karnym.
 Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku:
 współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury (organizacja konkursów),
 współpraca z Książnicą Podlaską w Białymstoku – Filia nr 12 im Łukasza Górnickiego.
1. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku:
 Projekt „Talenty XXI wieku” – udział uczniów klas gimnazjalnych w zajęciach i warsztatach organizowanych przez białostockie uczelnie wyższe.
 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku:
 studenci UB odbywają praktyki studenckie w szkole,
 innowacja pedagogiczna „Śpiewająca klasa” jest realizowana z merytorycznym
wsparciem Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku,
 uczniowie uczestniczą w zajęciach na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie w Białymstoku.
 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
 organizacja Wojewódzkiego Konkursu Języka Migowego we współpracy z Akademią
Medyczną w Białymstoku.
 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku:
 współpraca z CKU oraz miejskimi uczelniami wyższymi w ramach projektu „Talenty
XXI wieku”,
 udział pedagoga w cyku zajęć prowadzonych przez UwB Wydział Pedagogiki i Psychologii,
 udział uczniów w badaniach prowadzonych przez Pracownię Badań Analiz i Strategii
Rozwoju Edukacji w ramach projektów badawczych UwB,
 uczestnictwo uczniów w wycieczkach zawodoznawczych do lokalnych pracodawców,
 działalność naszego reprezentanta w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
 Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku:
 współpraca z Instytutem Matematyki podczas realizacji innowacji matematycznej,
 współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku:
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 współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku - realizacja projektu USUS „Praktyka jest
najlepszym nauczycielem” (7 nauczycieli),
 praktyki studenckie - (12 studentów odbywało praktykę w naszej placówce).
 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
 współpraca z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina, realizacja Programu
Innowacyjnego „Śpiewające klasy” i Chór szkolny,
 współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku. w ramach realizacji praktyk studenckich.
 Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku:
 współpraca z UwB, wolontariat – zaangażowanie studentów do pracy w świetlicy
szkolnej i oddziałach przedszkolnych, asystenci nauczycieli.
 Zespół Szkół Nr 11 w Białymstoku:
 organizacja praktyk studenckich na mocy porozumień z uczelniami: Wyższą Szkołą
Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku.
 Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku:
 organizowanie Tygodnia Konstytucyjnego przez adwokatów, studentów, sędziów.
 Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku:
 współpraca z Instytutem Matematyki podczas realizacji innowacji matematycznej,
 współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 Publiczne Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku:
 współpraca z CKU LCDZ – udział w Tygodniu na Rzecz Kariery (poznawanie świata zawodów), udział uczniów w Projekcie „Wyjazdy zawodoznawcze do zakładów pracy
dla uczniów gimnazjów Miasta Białegostoku”,
 udział w konkursach – Planer kariery, w Turnieju Wiedzy o Zawodach – w edycji dla
gimnazjów.
3. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku:
 realizacja Programu Szkoła KAN, projektu ERASMUS+POWER,
 „Turystyka międzynarodowa” (Niemcy),
 „Mobilność edukacyjna kluczem do drzwi kariery”(Włochy),
 „Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”; Program „Szkoła KAN” praktyka zawodowa innowacja techniczno – technologiczna.
 Liceum Ogólnokształcące Nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku:
 współpraca z UwB -Wydział Biologii – udział młodzieży w warsztatach, wykładach,
drzwiach otwartych.
 VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku:
 cykliczne spotkania z uczelniami i ośrodkami kariery, promocji i rekrutacji,
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 spotkanie z pracodawcami w ramach projektu: „Pracodawca przyjazny Edukacji” oraz
prezentacja projektu w Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy „Eureka”,
 prezentacja Uniwersytetu Walijskiego ABERYSTWYTH UNIVERSITY – możliwość
studiowania i podjęcia pracy.
 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku:
 udział młodzieży w wykładach i zajęciach warsztatowych/laboratoryjnych z fizyki, matematyki, chemii i informatyki organizowanych przez UwB,
 udział młodzieży w Festiwalu Nauki i Sztuki,
 poznanie ofert edukacyjnych wybranych uczelni- udział w Salonie Maturzystów, wizyty przedstawicieli wybranych uczelni w szkole,
 wycieczki edukacyjne do różnych uczelni w ramach projektu grantowego „Z klasą
i z pasją”
 XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku:
 realizacja porozumień o współpracy z uczelniami i instytucjami rynku pracy,
 organizacja DNI PROFILI W XILO – specjalne zajęcia dla uczniów organizowane we
współpracy z uczelniami, dostosowane do profilu i rozszerzeń przedmiotowych (np.
Dzień profilu medycznego, politechnicznego, psychologicznego, architektonicznego
itp.).
 Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:
 spotkania młodzieży z pracodawcami, przedstawicielami wyższych uczelni, przedstawicielami firm i instytucji współpracujących ze szkołą,
 organizacja festynu rodzinnego Rodzina Elektryka,
 realizacja praktyk zawodowych.
 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku:
 współpraca z firmami samochodowymi w zakresie realizacji praktyki zawodowej
w klasie III Tma: POLMOZBYT PLUS, ASW Wojciula, Auto Serwis, TOP Motors, Motozbyt, RYCAR, Wasilewski i Syn, SOS Serwis, Volvo,
 współpraca z zakładami mechanicznymi w zakresie realizacji praktyki zawodowej
w klasie III Tdm:Amper – Tur, SaMasz,KaRT, ChM, Odlewnia Białystok,
 współpraca z zakładami branży drzewnej w zakresie realizacji praktyki zawodowej
klasy III Tdm: LAMBUD, TOBO, KOMANDOR Białystok, Fabryka Mebli Laboratoryjnych
RENGGLI, Fabryka Mebli FORTE,
 współpraca z pracodawcami z zakresie praktycznego kształcenia zawodowego w ramach kształcenia dualnego w klasie I Zmk: KONRYS, NORAUTO, Wasilewski i Syn,
ASW Wojciula (branża mechaniczna) oraz LECH Garmażeria Staropolska i PSS Społem
(branża gastronomiczna),
 współpraca z zakładami gastronomicznymi w zakresie realizacji praktyki zawodowej
w klasie III Tg:Kompleks Restauracyjno-Wypoczynkowy „HACJENDA”,Deliziosa Catering,Hotel PODLASIE, Hotel POD HERBEM, Restauracja MOZART, Restauracja SANTANA, Villa Tradycja, Zakład Gastronomiczny PRUSZYNKA.
 Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Świętego Józefa w Białymstoku:
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zorganizowanie Tygodnia Nauk Technicznych,
nawiązanie współpracy z Politechniką Śląską,
współpraca z Politechniką Białostocką oraz z Uniwersytetem w Białymstoku,
realizacja współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów (kontynuacja działania
regionalnego ośrodka Izby),
współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji,
nawiązanie współpracy z Klastrem Obróbki Metali,
nawiązanie współpracy z Polską Spółką Gazownictwa.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St.
Staszica w Białymstoku:
udział w projekcie „Efektywność zarządzania w firmie” we współpracy z CKU,
udział młodzieży w Targach Edukacyjno – Zawodowych w ZSHE.
Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku na rzecz publicznych gimnazjów
Miasta Białegostoku:
Tydzień na Rzecz Kariery,
„Spotkania z przedstawicielami zawodów”,
„Wycieczki zawodoznawcze do pracodawców”,
Projekt: „Efektywność zarządzania w firmie”,
Zajęcia warsztatowe dla klas VI: „Odważnie w przyszłość”,
Współorganizacja wystawy: „Innowacyjna technika” w ramach konferencji „Kształcenie zawodowe, egzaminy zewnętrzne, rynek pracy – Ster na Zawód – perspektywa dla
młodych”,
V edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy (uczestniczyło trzydzieści pięć szkół z całego kraju).
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego:
ORE - Edukacja globalna i międzykulturowa- koordynator regionalny,
CEP - Program Przyjaciele Zippiego – organizacja i prowadzenie szkolenia, upowszechnianie programu,
ITS - Tutoring szkolny - organizacja szkolenia, upowszechnianie idei tutoringu,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku - Organizacja konferencji „Jak żywienie może poprawić funkcjonowanie ucznia w szkole”,
Fundacja Ruch Nowego Życia - Upowszechnianie informacji na temat programu
„Młodzież na rozdrożu”,
Białostocki Park Naukowo - Technologiczny - analiza scenariuszy dla nauczycieli
w ramach programu Zdrowe Kieszonkowe,
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 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku - Współpraca w organizacji sesji dydaktycznej seminarium „Technologie informacyjno-komunikacyjne
w kształceniu matematycznym”,
 Ambasada USA w Polsce.-Organizacja webinariów (szkoleń online) dla nauczycieli
miasta Białegostoku i regionu i wizyta zastępcy prasowego ambasady amerykańskiej
(12.04.2016),
 Współpraca z polonijnymi organizacjami oświatowymi (Wlk. Brytania, Hiszpania, Belgia, Norwegia, Litwa) - wspólne aplikowanie o realizacje międzynarodowego projektu
edukacyjnego w ramach programu Erasmus+,
 Komenda Policji w Białymstoku- Opracowanie materiału metodycznego (karty pracy
dla uczniów klas I-III) „Mój przyjaciel dzielnicowy”,
 Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii,
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR „Indywidualizacja w praktyce”,
 Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Szansa,
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga,
 Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP,
 Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia,
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
 Polskie Towarzystwo Dysleksji,
 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka”,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Axon,
 Ośrodek Szkolno - Terapeutyczno - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu,
 Koalicja wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych CKU.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.

2.







Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku:
klasy patronackie firm Prefbet i Polskie Okna i Drzwi.
Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Świętego Józefa w Białymstoku:
nawiązanie współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie,
nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami z branży transportowej (utworzenie
nowego kierunku – kierowca mechanik),
współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego,
współpraca z Politechniką Śląską,
zorganizowanie Tygodnia Nauk Technicznych,
program współfinansowany przez UE (kształcenie dualne).
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KIERUNEK DZIAŁAŃ B.3.3. MODYFIKACJA KSZTAŁCENIA TRADYCYJNEGO NA RZECZ KSZTAŁCENIA INNOWACYJNEGO I KREATYWNEGO
Programy i działania zrealizowane:
1. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku:
 „Robotyka w przedszkolu” - zajęcia prowadzone przez studentów Politechniki Białostockiej,
 Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku:
 stosowanie innowacyjnych metod pracy: metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
Metoda Dobrego Startu, metoda KLANZY, Kiessów, B.Strauss, K. Orffa, D. Dziamskiej.
 Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku:
 innowacja pedagogiczna „Mój przyjaciel książka” - zapoznanie z najciekawszymi pozycjami literatury dziecięcej wychowanków i ich rodziców, rozwijanie kreatywności
dzieci we współpracy z rodziną - tworzenie swoich opowiadań.
 Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku:
 Projekty edukacyjne: „Drzewa”, „Książka”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku:
 całoroczny cykl spotkań dla dzieci w ramach Programu edukacji patriotycznej „Polska
moja ojczyzna” w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego Filia Nr 15 w Białymstoku,
 innowacja Pedagogiczna pod hasłem „Choć nie wszystko zrobię sam, to o zdrowie
zawsze dbam” - program do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku:
 realizacja zajęć metodą planu daltońskiego.
 Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku:
 realizacja Programu „Mały Odkrywca Wielkiego Świata”,
 innowacja „Małe opowiastki – wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci trzyletnich
przez czytanie i samodzielne tworzenie literatury”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku:
 realizacja wieloletniego programu rozwoju Przedszkola „Dziecko jako Białostoczanin,
pod Podlasianin”,
 innowacja pedagogiczna – realizacja programu wychowawczego Optymistyczne
Przedszkole.
 Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku:
 innowacja pedagogiczna „English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla
przedszkolaków” – program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 – 4 letnich,
 projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury” (etap gminny).
 Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku:
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„Let’s read in English” - Program czytelniczy przeznaczony do realizacji z dziećmi
6-letnimi.
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku:
„Przedszkolaki poznają nowe smaki” – innowacja pedagogiczna”.
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku:
poznajemy zawody i pasje naszych rodziców-projekt edukacyjny.
Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku:
realizacja innowacji pedagogicznej autorstwa Agaty Suski pt. „Savoir-vivre dla dzieci,
czyli jak zostać prawdziwym rycerzem i grzeczną królewną”,
wykorzystanie tablicy interaktywnej do zajęć.
Przedszkole Samorządowe Nr 41 w Białymstoku:
program „Angielski od Malucha” - nauka języka angielskiego poprzez zabawę, śpiew
i ruch w grupie dzieci 3 letnich.
Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku:
realizacja projektów edukacyjnych: Kwadrans dla książki, Prawda o mnie, Mój Białystok,
program „Doświadczam, potrafię ,wiem”,
„Matematyka na stolnicy –kolory, smaki, zapachy” program.
Przedszkole Samorządowe Nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku:
Grant „Mądre główki – dziecko w świecie matematyczno – logicznym – rozwijanie
kompetencji i uzdolnień logicznych dziecka przy współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym”,
cykl zajęć interaktywnych dla dzieci (5-latki) na Politechnice Białostockiej (wydział robotyki, mechaniczny, architektury, mechaniczny),
projekt Polskie Radio Dzieciom – wejścia dzieci „na żywo” na antenie radiowej, aktywność dzieci w oparciu o audycje radiowe, prezentowanie swoich umiejętności artystycznych przez przedszkolaków na antenie radiowej.
Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku:
Cykl - Bohater tygodnia w programie Rodzina nasze korzenie.
Przedszkole Samorządowe Nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku:
„Kubusiowa Akademia Zdrowia - dzieci i rodzice wspólnie dbają o zdrowe życie” – innowacja pedagogiczna realizowana w przedszkolu,
Komputerom i telewizji mówię nie – inaczej uczę i bawię się,
„Z książką po zdrowie” - projekt rozwijający umiejętności dbania o zdrowie poprzez
kontakt z literaturą we współpracy z Książnicą Podlaską.
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku:
Innowacja pedagogiczna „ABC małego geologa – zainspirowana odimienną metodą
nauki wczesnego czytania Ireny Majchrzak”,
Lekcje muzealne – w Muzeum Historii Medycyny, Muzeum rzeźby Alfonsa Karnego,
Muzeum w Ratuszu, Galerii im. Sleńdzińskich, Muzeum przyrody UwB.
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku:
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Innowacja programowa „Twórczy Przedszkolak”,
Koło matematyczne „Sowa mądra głowa”,
Koło plastyczne.
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku:
Realizacja zajęć metodą planu daltońskiego.
Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
„Nie rób za mnie nic, co potrafię zrobić sam” – zajęcia w oparciu o koncepcję planu
daltońskiego,
projekt „Pokoleniowe wędrówki po Podlasiu – w świecie wartości, tradycji i obrzędów”,
innowacja czytelnicza „Książeczki na radości i smuteczki”,
innowacja matematyczna „15 minut z matematyką każdego dnia”,
Techniki twórczego myślenia, „Dziecięca matematyka” – program E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metody Pedagogiki Zabawy, Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, Metoda
Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda R. Labana, gimnastyka mózgu P. Dennisona.
Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku:
Innowacja pedagogiczna „Myślę, mówię, jestem”,
Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych.
Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku:
realizacja innowacji programowej „Dlaczego w trawie piszczy?” autorstwa Rady Pedagogicznej,
prowadzenie zabaw badawczych oraz eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych
opartych na gawędach Simony Kossak,
realizacja innowacji autorstwa Marioli Stryja „Tuputan” do zajęć z tańca i umuzykalnienia, matematyki.
Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Białymstoku:
Realizacja innowacji pedagogicznej o charakterze metodycznym „Chcę czytać! wprowadzanie dziecka w świat pisma odimienną metodą nauki czytania autorstwa dr
Ireny Majchrzak”,
„I can sing i dobrze mi z tym” – wprowadzenie dziecka trzyletniego w świat języka angielskiego poprzez naukę piosenek z dziecięcej klasyki angielskiej.
Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku:
Radość pisania, magia czytania! Innowacja pedagogiczna realizowana na lekcjach języka polskiego,
Przygoda z ortografią. Innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach z edukacji
polonistycznej w klasach II,
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 Piszę tworząc – tworzę pisząc. Innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach z
edukacji polonistycznej w klasach III,
 Zabawa w teatr. Innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach świetlicowych.
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku:
 Kamienna TV – szkolna telewizja mająca na celu zapoznanie uczniów w pracą dziennikarza,
 Teatralne zmagania z lekturą – popularyzacja czytelnictwa w formie zabaw, rebusów i
działań teatralnych,
 Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – EDU – popularyzacja wiedzy ekonomicznej w
klasach 4-6 we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku Wydział Ekonomii,
 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – dotyczył zagadnień filmoznawczych, audiowizualnych, kulturalnych i społecznych.
 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
 realizacja innowacji pedagogicznych: „Bajkowe inspiracje”, „Muzyka uszlachetnia
człowieka”, „Dotknąć przeszłości czyli spotkania z historią w Muzeum Wojska w Białymstoku”.
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 „Mistrzowie kodowania” - nauka programowania w klasach IV-VI,
 „Scratch Junior” - zajęcia pozalekcyjne, nauka programowania w klasach I-III,
 „Bezpieczeństwo w Internecie” - cykl działań z uczniami klas I-VI.
 Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku:
 realizacja zajęć w ramach innowacji pedagogicznych: „Eduscience”, „Interaktywne
lekcje języka angielskiego”, „One, two, three rhyme with me”, „Młody programista”,
„Mikroobserwacje”,
 realizacja projektów i programów: projekt edukacyjny UNICEF, Strażnicy Uśmiechu,
Cała Polska Czyta dzieciom, Lepsza szkoła (wyd. GWO), Szkoła w Ruchu, Mistrzowie
Kodowania, Odważnie w przyszłość, Ciekawe zawody, Śniadanie daje moc, Etyka nie
tylko dla smyka,
 „Programik plus” - pilotażowe wdrożenie programowania na zajęciach pozalekcyjnych
koła komputerowego,
 „Programowanie interaktywnych ćwiczeń matematycznych”,
 „Programowanie od pierwszaka” - pilotażowe wdrożenie programowania dla uczniów
klasy 1,
 „Stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka 6-letniego poprzez
naukę gry w szachy” oraz „Edukacja przez szachy”,
 „Czytam więc piszę” - koło małych redaktorów. Zajęcia doskonalące umiejętności pisania różnych form wypowiedzi poprzez czytanie wzorów tekstów i stworzenie na ich
podstawie „Małego poradnika pisania”,
 „Zarażeni czytaniem” – pozalekcyjne zajęcia wykorzystujące teatrzyk kamishibai
i lapbook do doskonalenia techniki czytania, rozwijania wyobraźni, zdolności plastycznych,
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 100 lat niepodległości – zintegrowany projekt wychowania obywatelskiego i patriotycznego realizowany przez uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczność lokalną we
współpracy z Liceum Plastycznym w Supraślu.
 Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku:
 innowacje: „Dzięki Teatrowi rozumiem siebie i świat”, „Autorski program na trzyletni
okres kształcenia w klasie z rozszerzonym językiem angielskim”,
 realizacja licznych projektów edukacyjnych np. „Kamienie Pamięci… za to, że byli Polakami”, „Solidarna Szkoła”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Tydzień Konstytucyjny”,
„Otwarta firma - Pracownik- Przedsiębiorca-Przedsiębiorstwo”, „ŻONKIL 2016”,
 udział uczniów w warsztatach dziennikarskich, prowadzenie wywiadów ze świadkami
historii, montowanie reportaży z przeprowadzonych wywiadów,
 organizowanie na terenie szkoły żywych lekcji historii prowadzonych przez Bractwo
Rycerskie KERIN np. „Jak Grek z Persem”, „Mieszko I i jego czasy”,
 organizowanie prelekcji przeprowadzonych przez pracowników IPN-u nt. „Polskie
Państwo Podziemne”, „Stan wojenny”, „Żołnierze Wyklęci”,
 uczestniczenie w licznych lekcjach muzealnych i zajęciach archiwalnych w Instytucie
Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska, Muzeum Historycznym, Muzeum Podlaskim,
Archiwum Państwowym w Białymstoku,
 udział w dyskusji panelowej pt. „Per aspera ad astra - Przez trudy do gwiazd”.
 Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku:
 innowacja pedagogiczna o nazwie „Kultura starożytnych Celtów w języku i tradycjach
Brytyjczyków i Irlandczyków”.
 Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku:
 zajęcia w CNK w Warszawie w ramach projektu „Zdrowe i dobre życie”,
 zajęcia interaktywne „Od gliny do ceramiki” w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
w Białymstoku.
3. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku:
 program nauczania dla zawodu Technik mechatronik, 311410 o strukturze modułowej zmodyfikowany przez nauczycieli ZPMMI; Program nauczania dla zawodu Monter
mechatronik,742114 o strukturze modułowej zmodyfikowany przez nauczycieli
ZPMMI,
 program nauczania dla zawodu Technik hotelarstwa, 422402 o strukturze modułowej
zmodyfikowany przez nauczycieli ZPTH; Program nauczania dla zawodu Technik usług
kosmetycznych, 514207 o strukturze modułowej zmodyfikowany przez nauczycieli
ZPK.
 Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku:
 lekcje na zamówienie na Politechnice Białostockiej i Uniwersytecie w Białymstoku,
 mobilne Centrum Kształcenia firmy „KOŁO”, „Grundfos”,
 spotkania i warsztaty matematyczno-przyrodnicze w ramach grantu „Tak blisko a tak
daleko – wielokulturowość i tolerancja”.
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 Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku:
 udział kadry pedagogicznej w szkoleniach z zakresu nowych metod nauczania,
 wdrożenie modułowych programów kształcenia w zawodach: technik informatyk,
technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych.
 Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku:
 realizacja programu „Młode Kadry” firmy Inter Cars,
 kontynuacja programu pracowni HI – TEC z firmą Aplanalp,
 współpraca z firmą AC spółka akcyjna.
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych:
 innowacja pedagogiczna - „Konwersatoryjny kurs języka angielskiego dla piłkarzy
z wykorzystaniem technik autoprezentacji”,
 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku:
 cykl spotkań szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu Budząca się szkoła
prezentujących nową formułę i przez to nową jakość kształcenia w placówkach
oświatowych,
 zajęcia praktyczne (w ramach kształcenia dualnego) w kl. I Zmk realizowane są w zakładach pracy: Konrys, Norauto, Wasilewski i Syn, ASW Wojciula (zawód: mechanik
pojazdów samochodowych) oraz Lech Garmażeria Staropolska i PSS Społem (zawód:
kucharz).
 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku:
 realizacja projektu unijnego „Kwalifikacje uszyte na miarę”, młodzież uczestniczyła
w stażach zawodowych w zakładach pracy.
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 zajęcia z pracownikami naukowymi na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz
Uniwersytecie w Białymstoku,
 zajęcia przyrodnicze w puszczy Białowieskiej.
 IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku:
 realizowane są innowacje pedagogiczne: „ Szachy edukacją przyszłości – szachista
lepszym uczniem” oraz „Narysuj swoja przyszłość – zajęcia z rysunku architektonicznego”,
 Udział kadry pedagogicznej w projekcie „Kuźnia Mentorów” zorganizowanym w ramach „Zagranicznej mobilności kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
 udział nauczycieli matematyki (3 osoby) w projekcie skierowanym do uczniów i nauczycieli w ramach Międzynarodowego projektu Erasmus+ Real Maths Talks.
 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku:
 udział w programie UwB „Z fizyką w przyszłość”.
4. Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku:
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1) Warsztaty:
 nowoczesne narzędzia TIK w pracy z uczniem w klasach I-III,
 tworzenie dokumentów w chmurze, edytowanie i udostępnianie oraz zarządzanie
i obsługa Dysku Google,
 „TOC, czyli jak włączyć myślenie u uczniów ? - na przykładzie narzędzi: gałązka logiczna i chmurka”,
 Jak rozwijać logiczne myślenie, orientację przestrzenną i wyobraźnię twórczą w klasie
I z wykorzystaniem orgiami,
 Warsztaty „Jesteśmy jeszcze bliżej” – program powszechnej dwujęzyczności dla
przedszkoli,
 Podstawy tworzenia kursu zdalnego na platformie Moodle,
 Networking-podstawy teoretyczne działania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 Technologia ICT na lekcjach przedmiotów zawodowych,
 Innowacyjne kształcenie w zawodzie jako odpowiedź na wyzwania społeczeństwa XXI
wiek.
2) Kursy:
 Kurs e-learningowy: Narzędzia technologii informacyjnej (TIK) wspierające nauczanie
języka angielskiego - 20 godz.,
 Kurs e-learningowy: Metoda storytellingu w nauczaniu języka angielskiego (15 godz.).
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.















Działania realizowane przez przedszkola:
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku:
innowacja programu „Ogrody Willego”, innowacja programu „Barwne motyle”.
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku:
realizacja zajęć metodą planu daltońskiego.
Przedszkole Samorządowe Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku:
realizacja innowacji pedagogicznej pt.: „Ciekawe dlaczego?”.
Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku:
realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom”,
czytanie bajek terapeutycznych dzieciom.
Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej
w Białymstoku:
„Dar zabawy” – innowacja pedagogiczna,
innowacja „Mistrzowie Kodowania – Mistrzami matematyki”,
innowacja - „Czytamy sylabami” - nauka czytania w przedszkolu metodą Symultaniczno- Sekwencyjnej Nauki Czytania,
innowacja „Bilingual Kids” - program nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej – innowacja pedagogiczna realizowana,
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 „Lelenie leleniste...” Program przedszkolnej profilaktyki logopedycznej wspomagający
terapię logopedyczną”,
 program pedagoga specjalnego „Oczko w głowie. Elementy terapii widzenia w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej
w Białymstoku”, „Zdrowa postawa to wspólna sprawa”- Program profilaktyki i korekcji wad postawy z uwzględnieniem ryzyka dysleksji da dzieci 5-6-letnich,
 „Dogoterapia i hipoterapia jako metody wspomagające rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym” – innowacja pedagogiczna realizowana przez specjalistów,
 „Wesoła muzyka dla smyka” program własny z muzykoterapii,
 program rehabilitacji ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody dogoterapii.
 Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku:
 innowacja pedagogiczna „Przedszkolaka potyczki ze słowem” – zajęcia dodatkowe
prowadzone w grupie dzieci 5-6-letnich,
 projekt edukacyjny „Kulturalne dzieciaki”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku:
 realizacja innowacji: „Dzieci z Janem Pawłem II – wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych”, „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku:
 projekt edukacyjny „Blisko, bliżej, czyli świat wokół nas”,
 projekt edukacyjny „Twórczy przedszkolak”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku:
 „Kapsel” - dawne gry i zabawy podwórkowe - aktywizacja sprawności ruchowej dzieci
w wieku przedszkolnym.
 Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku:
 innowacje „Przedszkolak Filozofem”, „Matematyczne rozgrywki”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku:
 Cykl - Bohater tygodnia w programie Rodzina nasze korzenie,
 Bohater tygodnia w programie Rodzina nasze korzenie.
 Przedszkole Samorządowe Nr 52 w Białymstoku:
 „Kubusiowa Akademia Zdrowia- dzieci i rodzice wspólnie dbają o zdrowe życie” – innowacja pedagogiczna realizowana w przedszkolu.
 Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku:
 projekt działań ekologicznych „Plastusiowe arboretum”,
 działania w ramach koncepcji rozwoju „Rosnę zdrowo – w stronę natury”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku:
 innowacja Programowa „Twórczy Przedszkolak”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku:
 realizacja zajęć metodą planu daltońskiego.
 Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn.: „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku:
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 „Nie rób za mnie nic, co potrafię zrobić sam” – zajęcia w oparciu o koncepcję planu
daltońskiego,
 innowacja czytelnicza „Książeczki na radości i smuteczki”,
 Klubiki zainteresowań: sportowy, plastyczny, terapeutyczno – czytelniczy, taneczny,
matematyczny, szachowy, przyrodniczo – badawczy,
 zajęcia edukacyjne w Galerii im. Sleńdzińskich, Muzeum Rzeźby, Muzeum Farmacji,
Centrum Kreatywności „Bricks 4 Kidz”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku:
 Realizacja projektu Edukacji Fundamentalnej, Projektu – Pomóż mi to zrobić samodzielnie, organizowanie wielu zajęć na łonie natury – częste wyjazdy przyrodoznawcze do Puszczy Knyszyńskiej.
 Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku:
 realizacja innowacji programowej „Dlaczego w trawie piszczy?” autorstwa Rady Pedagogicznej,
 prowadzenie zabaw badawczych oraz eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych
opartych na gawędach Simony Kossak,
 realizacja innowacji autorstwa Marioli Stryja „Tuputan” do zajęć z tańca i umuzykalnienia, matematyki.
 Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku:
 wdrażanie nowoczesnych technologii w codziennej pracy z dziećmi (tablica multimedialna, rzutnik, laptop, dyktafon),
 przygotowywanie się do projektu „Starość zaczyna się już w przedszkolu”.
2. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku:
1) Rozpoczęto realizację 4 innowacji pedagogicznych:
 Ortograficzny zawrót głowy - innowacja pedagogiczna realizowana w klasach III,
 Cztery pory roku z ortografią – zajęcia ortograficzne dla uczniów klas II,
 Jak matematyka pomaga nam żyć zdrowo... - innowacja pedagogiczna realizowana na
lekcjach matematyki w klasach VI,
 Mieć swojego przyjaciela to wielka rzecz…
 „W przyjaźni z Patronem szkoły Księdzem Janem Twardowskim” - innowacja pedagogiczna realizowana na lekcjach języka polskiego w klasach V.
 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
 Kontynuacja innowacji pedagogicznej „Muzyka uszlachetnia człowieka”.
 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku:
 „Mali muzycy”,
 „Lekcje przyrody z programowaniem”,
 „ABC – programować chcę” - komputerowa matematyka”,
 „Zaprogramuj się na polski”,
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„Papierowe fantazje”.
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
„Mistrzowie kodowania” - nauka programowania w klasach IV-VI,
„Bezpieczeństwo w Internecie” - cykl działań z uczniami klas I-VI.
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku:
100 lat niepodległości – zintegrowany projekt wychowania obywatelskiego i patriotycznego realizowany przez uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczność lokalną we
współpracy z Liceum Plastycznym w Supraślu.
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku:
przygotowywanie uczniów do programowania w ramach programu Internetowe
Webinary. kl. I-III, Mistrzowie kodowania – scratch na start kl. I -III, „26” programuje
i czaruje – kl. V.
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku:
realizacja innowacji pedagogicznej pt. „Żyje zdrowo i kolorowo”,
autorski program nauczania muzyki.
Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku:
wykorzystanie w pracy tablic interaktywnych, dziennika elektronicznego, udział młodzieży w nauce metodą projektu (kontynuacja działania).
Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku:
projekt „Eco - zawód partnerstwa strategicznego na rzecz dostosowania systemów
kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki”,
kontynuacja modułowych programów kształcenia w zawodach: technik informatyk,
technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych.
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku:
we współpracy z pracodawcami organizacja comiesięcznych konkursów na najlepszego ucznia w branży drzewnej.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St.
Staszica w Białymstoku:
udział uczniów w wymianie międzynarodowej mającej na celu przeciwdziałanie
przedwczesnemu kończeniu nauki oraz realizacja działań wspierających edukację
drugiej szansy - realizacja projektu unijnego „School Sweet School” ERAZMUS+.
Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku:
realizacja programu „Młode Kadry” firmy Inter Cars,
kontynuacja programu pracowni HI – TEC z firmą Aplanalp,
realizacja współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów (kontynuacja działania
regionalnego ośrodka Izby),
współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji
w Białymstoku, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego.
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
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 zajęcia z pracownikami naukowymi na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz
Uniwersytecie w Białymstoku.
 IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku:
 realizowane są innowacje pedagogiczne: „Szachy edukacją przyszłości – szachista lepszym uczniem” oraz „Narysuj swoja przyszłość – zajęcia z rysunku architektonicznego”,
 udział kadry pedagogicznej (58 osób) w projekcie „Kuźnia Mentorów” zorganizowanym w ramach „Zagranicznej mobilności kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
 udział nauczycieli matematyki (3 osoby) w projekcie skierowanym do uczniów i nauczycieli w ramach Międzynarodowego projektu Erasmus+ Real Maths Talks.
4. Projekt zaplanowany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) w Celu 2. Kompetencje
do pracy w Strategii ZIT BOF Działaniu 2.5. Rozwój kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży:
 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku:
– pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF,
– finansowany w ramach ZIT z RPOWP,
– umowa o dofinansowanie na kwotę 17 656 398 PLN podpisana 28 września 2017 r.,
– Beneficjent: Miasto Białystok,
– okres realizacji 2016-2019.
W ramach projektu powstanie instytucja popularyzująca naukę i innowacje wraz z wyposażeniem wystaw stałych, czasowych pracowni/laboratoriów oraz ścieżek edukacyjnych
w celu świadczenia usług dydaktycznych. Rezultatem działalności będzie wysoka innowacyjność młodego społeczeństwa, kreowana w Laboratorium przy wykorzystaniu wyposażenia udostępnianego dzieciom i młodzieży.
Programy i działania nowoutworzone:
1. Działania przedszkoli:
 Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku:
 Innowacja pedagogiczna „Plastusiowe kodowanie na dywanie” – wstęp do programowania.
 Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku:
 koło badacza zoologa.
 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
 projekt udziału uczniów klas I-III i IV-VI w wyjazdowej „zielonej szkole”.
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 innowacja pedagogiczna dotycząca edukacji teatralnej w klasie I.
 Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku:
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 100 lat niepodległości – zintegrowany projekt wychowania obywatelskiego i patriotycznego realizowany przez uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczność lokalną we
współpracy z Liceum Plastycznym w Supraślu.
 Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku:
 projekt Szkoła Nowych Możliwości,
 program autorski z języka angielskiego Good Start.
2. Działania szkół ponadgimnazjalnych:
 Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku:
 nawiązanie współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie,
 nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami z branży transportowej (utworzenie nowego kierunku – kierowca mechanik),
 program współfinansowany przez UE (kształcenie dualne, liczne kursy zawodowe).
 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku:
 projekt ERASMUS+ W stronę przyszłości. Staże zawodowe uczniów ZST w Białymstoku.
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 Projekt Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej, w ramach którego uczniowie naszego
liceum będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z informatyki,
matematyki, języka angielskiego oraz zostaną objęci doradztwem zawodowym,
 Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia z przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu
poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą. W ramach tego
projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w szkole, jak również na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
 Tutoring w I Liceum Ogólnokształcącym – program, w ramach którego uczniowie klasy prawniczej zostaną objęci tutoringiem. Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest
wspieranie ucznia (podopiecznego) w rozwoju, w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej i osiąganiu samodzielności i dojrzałości.
3. Działania innych placówek:
 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku / Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego:
 Innowacja Pedagogiczna: Program „Aktywizacji Zawodowej Słuchaczy Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z wykorzystaniem platformy Moodle
e-poradnictwo zawodowe.cku”,
 Program autorski: „Diagnoza preferencji edukacyjno - zawodowych uczniów gimnazjów” realizowany w Publicznym Gimnazjum Nr 7 w Białymstoku oraz w Publicznym
Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku, a także „W czym mogę być mistrzem” realizowany
na rzecz szkół podstawowych Miasta Białegostoku.
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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. W ramach realizacji zadań i przedsięwzięć przez służby, inspekcje, straże, instytucje
i organizacje w zakresie poszczególnych segmentów bezpieczeństwa i porządku publicznego mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Białegostoku, zrealizowano i prowadzono wiele różnorodnych działań ukierunkowanych na
edukację i zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do walki z zagrożeniami oraz
skutecznego reagowania i udzielania i pomocy w stanach zagrożeń i sytuacjach kryzysowych.
 W zakresie zapobiegania zagrożeniom, upowszechniania wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) „Bezpieczna Dzielnica” – działania wspólne z Policją, które miały na celu eliminowanie
wykroczeń popełnianych przez młodzież, najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnej (spożywanie napojów alkoholowych, zakłócanie porządku publicznego, palenie
tytoniu na klatkach schodowych).
2) „Zimowy Ratownik” – działania, które miały na celu pomoc osobom bezdomnym
w okresie zimowym.
3) „Uwolnić kopertę”, „Miejsce dla inwalidy” – działania, które miały na celu egzekwowanie prawidłowego wykorzystania miejsc zastrzeżonych do parkowania dla osób
niepełnosprawnych.
4) „Czysty las”, „Majówka” – działania ze Strażą Leśną związane z przeciwdziałaniem zaśmiecaniu terenów leśnych.
5) „Student” – działania z Policją mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
w rejonach klubów nocnych i dyskotek.
6) Akcja „Błysk” – działania z Policją mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.
7) Akcja „Znicz” – działania mające na celu kontrole rejonów cmentarzy pod kątem ładu
i porządku.
8) „Hienia cmentarna” – działania mające na celu eliminowanie popełniania w rejonach
cmentarzy wszelkich przestępstw i wykroczeń.
9) „Bezpieczna Białostoczanka” – cykliczne szkolenia kobiet mające na celu naukę podstawowych zasad samoobrony oraz zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.
10) Udział w imprezie profilaktyczno - edukacyjnej „Bezpieczne wakacje” organizowanej
przez BOSiR i MCZK na plaży miejskiej w Dojlidach.
11) Udział w Miejskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Publicznym Gimnazjum Nr 16, przy ul. Sokólskiej 1 w Białymstoku.
12) Udział w XXXIX Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych
i gimnazjalnych na Stadionie Miejskim w Białymstoku.
199 | S t r o n a

13) Udział w XIX Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym w PZM, Al. Jana Pawła II 52 w Białymstoku.
14) Udział w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy „Bezpieczny Przedszkolak” w Przedszkolu
Samorządowym Nr 35, przy ul. Wesołej 22 w Białymstoku.
15) Udział w XIII edycji Olimpiady Przedszkolaka „Zdrowo i bezpiecznie” pod hasłem „Na
drodze mojego życia” w Przedszkolu Samorządowym Nr 68; przy ul. Mieszka I 4a
w Białymstoku.
16) Udział w ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
17) Udział w projekcie „Bezpieczni na drodze – mini karta rowerowa” w Przedszkolu Samorządowym Nr 82, przy ul. Herberta 63. Przeprowadzenie zajęć na Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego.
18) Udział w Pikniku Rodzinnym „Białystok Ojcu Świętemu” na Krywlanach.
19) Udział w festynie „Bezpieczny w domu, szkole, na ulicy” w Szkole Podstawowej Nr 19,
przy ul. Mieszka I 18 w Białymstoku.
20) Udział w Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka – promowanie ruchu i aktywności fizycznej.
21) Udział w festynie pn. „Przez sport do tolerancji” organizowanym przez stowarzyszenie pomocy rodzinie i dzieciom „Szansa”.
22) Spotkania z seniorami w ramach programu „Bezpieczny senior” w parafiach i klubach
osiedlowych.
23) Prelekcja na temat „Monter, wnuczek, policjant…- sposoby oszustw na osobach starszych” w Białostockim Teatrze Lalek dla podlaskich seniorów ze Stowarzyszenia Akademia + 50.
24) Wykład dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na temat „Monter, wnuczek,
policjant… - sposoby oszustw na osobach starszych”, przy ul. Mickiewicza
3 w Białymstoku.
25) Udział w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim w Zespole Szkół Nr 13, przy ul. Słonimskiej 38 w Białymstoku.
26) Akcja „Bezpieczny plac zabaw” - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń. Ponadto
strażnicy zwracali również uwagę na wyprowadzanie psów i innych zwierząt do piaskownic na terenie placów zabaw, stosowania środków ostrożności przy trzymaniu
zwierząt oraz osoby spożywające alkohol w miejscach zabaw dzieci.
27) Akcja „Bezpieczne wakacje” - w jej ramach strażnicy kontrolują miejsca, w których
dzieci i młodzież spędzają wolny czas – podwórka szkolne i osiedlowe, place zabaw.
Sprawdzają akweny, glinianki i rozlewiska, które młodzież może wykorzystać do kąpieli, a także rejon zorganizowanych kąpielisk pod katem bezpieczeństwa. Podejmowane są kontrole osiedlowych punktów sprzedaży alkoholi, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego nieletnich.
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28) „Bezpieczny przewoźnik” – celem współpracy są działania prewencyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń na terenie miasta,
poprzez natychmiastową reakcję na zgłoszenia przekazywane przez kierowców korporacji taksówkarskich oraz autobusów komunikacji miejskiej.
29) Kampania informacyjna dotycząca pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym
- „Widzisz – zareaguj. Twój telefon może uratować komuś życie”.
30) Bezpieczne ferie - przypominanie uczestnikom zimowisk, w jakich miejscach należy
zachować szczególną ostrożność, w jaki sposób uniknąć niebezpieczeństwa. Strażnicy
kontrolowali również miejsca, w których młodzież spędzała swój wolny czas, były to
m.in. rejony szkół, podwórka, skwery, place zabaw. Kontrolowane były też miejsca,
które mogły być wykorzystywane do jazdy na sankach i nartach, zamarznięte stawy
i zbiorniki wodne, które mogły służyć za lodowisko oraz punkty sprzedaży alkoholu,
zwłaszcza w zakresie dostępu do nich osób nieletnich.
2. Biuro Zarządzania Kryzysowego w ramach działań dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym realizuje następujące zadania:
 Przygotowuje warianty działań oraz procedury reagowania kryzysowego, określających zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych.
 Opracowuje i upowszechnia materiały promocyjno-informacyjne z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. w postaci ulotek tematycznych, informacji na stronach internetowych, Poradnika postępowania w sytuacjach kryzysowych).
 Monitoruje, analizuje i ocenia ryzyko wystąpienia zagrożeń na terenie Miasta.
 Planuje środki finansowe i organizuje dostawy materiałów i sprzętu oraz usług na potrzeby zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony
cywilnej.
 Prowadzi współpracę z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, służbami i inspekcjami.
 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 massmediami w zakresie upowszechniania zagadnień dotyczących zarządzania kryzysowego oraz przekazywania informacji o zdarzeniach.
 Przygotowuje projekty planów, procedur i porozumień Prezydenta Miasta z podmiotami, instytucjami i służbami w sprawach koordynacji działań i współdziałania w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.
 Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców w ramach programów,
analiz zagrożeń i potrzeb.
 W zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej:
1) Przygotowano i wydano Zarządzenie Nr 72/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku. Za201 | S t r o n a

2)

3)

4)

5)
6)

7)

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

rządzenie nakłada obowiązek realizacji określonych zadań przez 69 zakłady pracy
(w tym 4 Spółki Gminy oraz Szpital Miejski im. PCK-realizujące zadania obronne), 68
szkoły, 34 jednostki organizacyjne Urzędu, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Miejską Policji oraz Straż Miejską.
Do prowadzenia akcji ratunkowych na terenie Miasta Zarządzeniem Nr 285/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 07 marca 2016 r. powołano Samodzielny Pluton do
Zadań Ogólnych liczący 50 osób z 7 zakładów pracy. Formacja ta planowana jest jako
wsparcie prowadzonych działań ratowniczych na terenie Miasta Białegostoku.
Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przeprowadziło
kontrole problemowe w siedmiu zakładach pracy oraz w jednej szkole na terenie
Miasta Białegostoku. Kontrole prowadzone były zgodnie z „Planem kontroli na 2016
rok Urzędu Miejskiego w Białymstoku”.
Dokonano uzgodnień struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej, planów działania i harmonogramów szkoleń, w tym: 60 planów działania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej opracowanych przez zakłady pracy, 64 plany działania w zakresie
realizacji zadań obrony cywilnej opracowanych przez szkoły, 6 planów działania w zakresie realizacji spraw obronnych w 2016 roku, 2 planów działania formacji OC,
2 struktur powołanych formacji obrony cywilnej.
Na terenie Miasta zainstalowanych jest 100 syren, w tym: 24 syreny elektroniczne
z możliwością nadawania komunikatów słownych, 76 syren mechanicznych.
W ramach ćwiczeń PODLASIE dnia 22 września 2016 r. sprawdzono działanie syren
elektronicznych poprzez nadanie 3 krotnie komunikatu słownego „Uwaga! Uwaga!
Ćwiczenie PODLASIE-16, próba syren”. Uruchomienie systemu alarmowego Miasta
Białegostoku pozwoliło na sprawdzenie skuteczności działania urządzeń.
Przeprowadzono remonty i konserwację w 5 budowlach ochronnych, na które administratorzy wydali 6 200 zł.
W zakresie zadań i działań Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego realizowało:
Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz inne związane z zapobieganiem i likwidacją bieżących zagrożeń występujących w mieście.
Uruchamianie i koordynowanie działań prowadzonych w czasie wystąpienia sytuacji
kryzysowych, 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.
Uczestniczenie w kwartalnych treningach systemu wykrywania i alarmowania na administrowanym terenie.
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8) Przeprowadzanie treningu odbioru sygnałów alarmowych w radiowej sieci ostrzegania Sił Powietrznych RP o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
9) Przyjmowanie zawiadomień zgłaszanych w trybie uproszczonym o planowanych
zgromadzeniach publicznych, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym na
terenie miasta.
10) Przeprowadzenie praktycznego treningu z zakresu alarmowania ludności za pośrednictwem systemu alarmowania miasta (syreny) poprzez uruchomienie systemu
w dniu 1 września w celu uczczenia kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej
oraz 17 września w rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę.
11) W ramach prowadzonej działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego, sprawnego funkcjonowania miasta i jego zasobów oraz sprawnego
współdziałania służb mając na uwadze eliminowanie i zapobieganie występowania
i reagowania na zaistniałe zdarzenia zagrażające życiu, zdrowiu mieszkańców oraz
ochrony mienia i środowiska w 2016 r. opracowano i wdrożono:
 Zadania w ramach Procedury współdziałania dot. letniego oczyszczania miasta Białegostoku.
 Zadania w ramach Procedury współdziałania dot. zimowego oczyszczania miasta Białegostoku.
 Opracowano zasady współpracy MCZK ze służbami w ramach zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom Światowych Dni Młodzieży uczestniczących w Dniach Diecezji
w Białymstoku.
 Zadania w ramach Procedury współdziałania dot. udzielania pomocy w okresie zimowym osobom starszym, niedołężnym oraz bezdomnym.
 Zadania w ramach Procedury ASF współdziałania z Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku w przypadkach stwierdzenia padłych dzików.
 Przygotowano zabezpieczenie logistyczne prowadzenia działań ratowniczych i zabezpieczenia mienia na bazie firm budowlanych świadczących usługi wynajmu sprzętu
budowlanego na potrzeby realizacji działań ratowniczych.
 Opracowano procedurę dot. postępowania MCZK i innych służb w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze radiacyjnym.
 Opracowano Plan zabezpieczenia uczestników - pielgrzymów Dni diecezji, które odbyły się w dniach 20-25 lipiec 2016 r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego z punktu widzenia MCZK.
 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego uczestniczyło w ćwiczeniu „PODLASIE
16”, w ramach którego przeprowadzono praktyczne sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania poprzez nadanie komunikatu do mieszkańców w dniu 22 września
2016 r. oraz treningu aplikacyjnym wdrażania i realizacji zadań MCZK wynikających
z „Planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego dla miasta Białegostoku”.
 Zaktualizowano Procedury współdziałania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń
i utrudnień spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycz203 | S t r o n a
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nych stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i mienia, paraliż w ruchu drogowym lub zakłócenia w dostawach mediów w ramach priorytetowych działań.
Zaktualizowano Procedurę dyżurnego MCZK dotyczącą postępowania po otrzymaniu
zawiadomienia o zgromadzeniu tj. warunków organizacji zgromadzenia, bezpiecznego
przebiegu i współpracy ze służbami i jednostkom współpracującym.
Opracowano Plan logistycznego zabezpieczenia działań i ochrony mienia przed zalaniem podczas nawałnic.
Prowadzono bieżące działania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zwierząt.
Monitorowano i prowadzono działania dotyczące przeciwdziałania zdarzeniom na tle
nietolerancji.
Prowadzono bieżący monitoring niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych oraz
wdrażano działania w ramach systemu ostrzegania i alarmowania.
Realizowano zadania w zakresie zapewnienia poszkodowanym podczas zdarzeń oraz
potrzebującym pomoc i wsparcie – transport, zakwaterowanie, pomoc psychologiczną.
Na stronach internetowych portalu Urzędu Miejskiego zamieszczano informacje
o występujących zagrożeniach dla życia i zdrowia mieszkańców, mienia i środowiska
naturalnego oraz promowano zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa. m.in.:
Apel do mieszkańców miasta aby w okresie jesienno-zimowym nie zapominali o osobach samotnych, starszych, chorych, bezdomnych i innych, które nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trudnym czasie i przekazywali informacje o osobach
mogących wymagać pomocy służbom i pomiotom realizującym zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa i pomocy.
Zasady bezpieczeństwa i poradniki skierowane do dzieci i rodziców w związku z rozpoczynającym się feriami zimowymi w Białymstoku.
Zalecenia Inspekcji Sanitarnej dot. profilaktyki zapobiegania zachorowań na grypę
i chorób grypopodobnych.
Informację skierowaną do właścicieli zwierząt gospodarskich o programie bioasekuracji dot. przeciwdziałania szerzeniu się ASF.
Zasady bezpieczeństwa latem, oraz postępowania w przypadku występowania upałów oraz ulotek związanych z okresem letnim.
Informację dla mieszkańców nt. wprowadzonego stopnia Alfa i Bravo CRP związanych
z zagrożeniami terrorystycznymi i zaleceniach informowania Policji o wszelkich zagrożeniach i incydentach.
W ramach bezpieczeństwa i porządku publicznego Biuro Zarządzania Kryzysowego
nadzoruje 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 pojętego bezpieczeństwa w tym jego poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców Białegostoku.
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3. Przedsięwzięcia określone w „Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” w roku 2016
realizowano w ramach 5 segmentów: ograniczający przestępstwa i wykroczenia
w miejscach publicznych, zmierzający do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmierzający do zapobiegania patologii oraz przestępczości i demoralizacji wśród
dzieci i młodzieży, zagrożeń kryzysowych, zmierzający do zaangażowania przy realizacji programu lokalnych społeczności. Zrealizowane przedsięwzięcia:
 Projekt z dziedziny profilaktyki pn. „Nasze Osiedle”, wraz z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Realizacja projektu kontynuowana była
na Osiedlu Zawady. Działania w ramach projektu miały na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wytypowanych osiedli Białegostoku poprzez m.in. integrację i ich zaangażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa w tym także upowszechnianie wiedzy o sposobach i metodach zapobiegania przestępczości, które przyczynią
się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Ponadto przeprowadzono na osiedlu Zawady akcje promowania noszenia elementów odblaskowych pod hasłem „Nasze osiedle … dobrze widoczne” wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do szkół.
 Imprezę profilaktyczno-edukacyjną „Bezpieczne Wakacje 2016” na plaży miejskiej,
mającą na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży, bezpiecznych zasad zachowania, podczas letniego wypoczynku, promowania bezpiecznej jazdy na rowerze,
bezpieczeństwa nad wodą oraz zasad zdrowego żywienia.
 Akcję „Zimowy Ratownik”, której celem jest zapobieżenie jak największej liczbie tragedii związanej z zamarznięciem osób bezdomnych oraz informowanie o miejscach,
w których mogą uzyskać pomoc prawną, materialną i medyczną oraz przewożenie
osób do noclegowni, ogrzewalni lub izby wytrzeźwień.
 Prowadzono w szkołach spotkania nt. bezpieczeństwa dzieci i znajomości zasad ruchu
drogowego pn. „Bezpieczna droga do szkoły/domu”.
 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.
 Projekt profilaktyczny „Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom” mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach.
 Udział funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz
przedstawiciela Biura Zarządzania Kryzysowego UM w akcji „Osiedle dobrze widoczne
– Jestem odblaskowy” (w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 i Szkole Podstawowej Nr
32. Policjanci omówili zasady bezpieczeństwa drogowego pieszych i rozdano opaski
odblaskowe dzieciom. Ogółem uczestniczyło w akcji ok. 200 dzieci.
 Udział w projekcie „RÓWNOLANDIA”. Scenariusz z zajęć międzykulturowych obejmował czytanie dzieciom białostockich przedszkoli bajki „Przygody Innego”, a następnie spotkanie z gościem - osobą reprezentującą narodowość czeczeńską, białoru205 | S t r o n a
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ską lub tatarską, która opowiadała dzieciom o tradycji, wierze i kulturze danej grupy
narodowościowej mieszkającej w Białymstoku.
W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono i rozdysponowano 10 000 kamizelek
odblaskowych, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców Białegostoku
w ramach prowadzonych działań profilaktycznych i akcji realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku, Straż Miejską, Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Urząd Miejski w Białymstoku.
Działania związane z bezpieczeństwem uczestników w ruchu drogowym „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Pasy i foteliki”,
„L-ka”, „Dyskoteka”, „Bezpieczny Autobus”.
Akcja „Odblaski”, „Marsz zebry” propagująca noszenie elementów odblaskowych.
Szczególnie zaangażowane w realizacji przedsięwzięć i zadań wykazały placówki
oświatowe, uczelnie wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, Komenda Miejska Policji
w Białymstoku, Komenda Miejska PSP w Białymstoku oraz Straż Miejska.
Działania i programy realizowane w większości przedszkoli:
próbna ewakuacja dzieci i pracowników przedszkola,
program „Bezpieczny przedszkolak” - cel: ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń
z udziałem dzieci, kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków sprzyjających unikaniu zagrożeń oraz nauka szybkiego i efektywnego reagowania w różnych sytuacjach,
„Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – systematyczne użytkowanie kamizelek elementów odblaskowych,
realizacja programu „Bezpieczne Przedszkole”,
prowadzenie zajęć edukacyjnych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Wojewódzkiej
Komendy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej,
spotkania z policjantem na terenie przedszkola na temat bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym, poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta,
spotkania dzieci z ratownikiem medycznym - „Szpital pluszowego misia” – nauka
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
dokonywanie cyklicznych przeglądów budynków, urządzeń, instalacji,
realizacja planu kontroli wewnętrznej,
prowadzenie kontroli zarządczej,
„Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – systematyczne użytkowanie kamizelek elementów odblaskowych,
uczestnictwo dyrekcji i nauczycieli w szkoleniach w zakresie: „Edukacja antyterrorystyczna w szkole częścią systemu bezpieczeństwa kraju”.
Działania realizowane w niektórych placówkach przedszkolnych:
współpraca z MOPR, Fundacją Chronimy Dzieci,
realizacja programu „Procedury bezpieczeństwa w naszym przedszkolu”,
wprowadzanie procedury postępowania w razie ataku terrorystycznego,
opracowanie Polityki Ochrony dzieci,
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 aktualizacja Instrukcji Przeciwpożarowej,
 realizacja programu profilaktyki „Czyste powietrze wokół nas” przy współpracy z Sanepidem,
 organizacja warsztatów psychologicznych z udziałem rodziców oraz szkolenia z udziałem nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola przy współpracy COD i R KLANZA
w ramach wprowadzanej Polityki Ochrony Dziecka,
 realizacja projektu „Bezpieczne media dla dzieci” (projekt ogólnopolski „Ambasador
Polskiego Radia Dzieciom”).
6. Działania i programy realizowane w większości szkół podstawowych i gimnazjalnych:
 „Szkoła Dobrego Wyboru” – Program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do
uczniów i ich rodziców mający na celu profilaktykę antynarkotykową,
 próbna ewakuacja,
 współpraca z Policją w zakresie udostępniania nagrań ze szkolnego monitoringu wizyjnego,
 szkolenie pracowników w zakresie Obrony Cywilnej,
 projekt „Bezpieczna droga do szkoły” – skierowany do klas I-VI, we współpracy
z Książnicą Podlaską,
 program „Droga i ja” – zaznajomienie uczniów z zasadami ruchu drogowego,
 program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – propagowanie zasad bezpieczeństwa
w klasach I szkoły podstawowej,
 pedagogizacja rodziców - współpraca z policją w związku z zagrożeniami związanymi
z Internetem,
 realizacja szkolnych programów: profilaktycznego i wychowawczego,
 szkolenia BHP pracowników,
 okresowe przeglądy techniczne,
 szkolenie na wypadek zagrożenia terrorystycznego,
 godziny wychowawcze w klasach IV - VI ukazujące sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych organizowanych przez: MOPR, Stowarzyszenie „Droga”, Niebieska Karta,
 podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników w pracy z uczniami w trudnych sytuacjach życiowych poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 współpraca z instytucjami wspierającymi dzieci, młodzież, rodzinę np. PPP Nr
2 w Białymstoku, MOPR, Sad Rodzinny i Nieletnich, CODiR, ETAP, Komenda Miejska
w Białymstoku,
 szkolenie kadry pod kątem przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia i w sytuacjach kryzysowych.
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7. Działania i programy realizowane w niektórych szkołach podstawowych i gimnazjalnych:
 „Nie pal przy mnie, proszę!” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” – programy profilaktyczne o tematyce antynikotynowej realizowane we współpracy z WSSE Białystok,
 cykl zajęć zorganizowanych przez Straż Miejską dla dzieci z klas I-III dotyczących bezpieczeństwa w drodze do szkoły i kontaktu z nieznajomymi osobami,
 opracowanie i wdrożenie procedur do Statutu szkoły dotyczących zachowanych w sytuacjach zagrożeniowych,
 zajęcia w zakresie sposobów postępowania w czasie zagrożeń z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych ze strony e-podlasie oraz spot Kampanii Społecznej „Ostatni
skok” – tematyka konsekwencji nierozważnych, czasami tragicznych skoków do wody,
 przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów pt. „Jestem bezpieczny w sieci” - klasy IV- VI,
 pogadanka „Bezpieczne zabawy zimowe” - klasy 0 –III,
 program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” realizowany w klasach II i III
szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowią ofertę wzbogacającą
doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie
jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje
się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk,
 ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej we współpracy z Maltańską Służbą Medyczną,
 realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
 organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 udział w projekcie „Chemiczna zmiana nastroju”,
 prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji/ferii zimowych, pokazy filmów.
8. Działania i programy realizowane w większości szkół ponadgimnazjalnych:
 „Szkoła Dobrego Wyboru” – program przeciwdziałania patologiom; „Tytoń, narkotyki,
dopalacze - jak się przed tym bronić” – debata uczniowska; pogadanki „Prawna
ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności osobistej, a zwyczaje szkolne
- język, kultura osobista…; Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, zagrożenia, obrona konieczna itp. – spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego; „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” – konwersatorium
pt:” Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”; „Kibole, blokersi,
grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznasz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki – spotkanie z pracownikiem Policji; „Odpowiedzialność prawna
nieletnich – cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze” – spotkanie z przedstawicielami
KMP; „Szkoła bez przemocy” konwersatorium nt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego także ucznia”,
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 szkolenie kadry nauczycielskiej odnośnie umiejętności rozpoznawania narkotyków
oraz ucznia pod wpływem narkotyku,
 szkolenie rady pedagogicznej w zakresie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
 udział Dyrektora Szkoły i pedagoga w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa młodzieży w sytuacji zagrożeń AT – organizator MODM,
 organizacja zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku,
 próbna ewakuacja szkoły,
 szkolenia społeczności szkolnej z zakresu BHP, obrony cywilnej, zachowania się w sytuacji zagrożenia,
 szkolenia młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacja zawodów pierwszej pomocy przedmedycznej,
 realizacja próbnych ewakuacji klas, zapoznanie z instrukcją alarmową podczas godzin
wychowawczych,
 przestrzeganie procedur postępowania nauczycieli w sytuacji szczególnych zagrożeń,
 szkolenia BHP dla uczniów klas pierwszych,
 zajęcia z odpowiedzialności karnej,
 zajęcia nt. uzależnień,
 zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 przeprowadzenie próbnej Ewakuacji,
 akcja „BHP na wesoło” - uczniowie dowiedzieli się o typowych zagrożeniach
występujących w pracy i podczas prowadzenia samochodu,
 warsztaty „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wspólna odpowiedzialność”.
Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
 zapoznanie uczniów klas I-szych z planem ewakuacji szkoły, ustalonymi sygnałami
alarmowymi oraz obowiązującym sposobem zachowania na wypadek zagrożenia,
 pogadanki nt. właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych i zagrożenia,
 rozpowszechnienie informacji o sposobach i formach pomocy instytucji wspierających szkołę, rodzinę, ucznia,
 zajęcia prowadzone przez Policję dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich,
 spotkanie informacyjne z pracownikiem ETAP-u na temat „Bezpieczeństwo w Internecie – stop cyberprzemocy” – udział rodziców w spotkaniu,
 rozbudowa monitoringu,
 udział pracowników szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi w szkoleniu w zakresie
BHP,
 udział uczniów w zawodach sportowo obronny.
9. XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku:
 zajęcia profilaktyczne na temat zagrożeń Internetu, stalkingu, cyberprzemocy,
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 zajęcia profilaktyczne w Punkcie konsultacyjnym MONAR – narkotyki, dopalacze,
środki odurzające,
 realizacja programów profilaktycznych „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „ARS- czyli jak
dbać o miłość”, „Stres pod kontrolą”,
 zajęcia w ramach godzin wychowawczych poświęcone emocjom, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywaniu konfliktów,
 zajęcia w ramach godzin Edukacji dla Bezpieczeństwa.
10. Działania realizowane przez pozostałe placówki:
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku:
 warsztaty dla rodziców dotyczące rozwiązywania sytuacji konfliktowych w grupie.
 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego:
 Szkoła w świetle zagrożeń atakiem terrorystycznym,
 Bezpieczeństwo - niezbędny warunek dobrego wizerunku szkoły,
 Jak dzieci mogą ratować ludzkie życie? Spotkanie z ratownikiem medycznym,
 „Edukacja antyterrorystyczna w szkole częścią systemu bezpieczeństwa kraju”,
 Szkolenie koordynatorów w Projekcie Falochron na zlecenie MEN,
 Różne aspekty bezpieczeństwa członków społeczności szkolnej oraz odpowiedzialność nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa.
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku:
 „Nie taki straszny stres” - program profilaktyczny,
 badania przesiewowe: „Mówię”, „Słyszę”, „Widzę”,
 badania przesiewowe logopedyczne,
 konsultacje dla rodziców.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ogólnopolski Turniej BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego).
Akcja „Bezpieczny plac zabaw”.
Akcja „Bezpieczne wakacje”.
„Bezpieczny przewoźnik”.
„Zimowy Ratownik”.
„Bezpieczna Białostoczanka”.
Kampania informacyjna dotycząca pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym
„Widzisz – zareaguj. Twój telefon może uratować komuś życie”.
8. Zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych.
9. Programy profilaktyczne:
 „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze” – zadaniem tego programu jest nauka – za pomocą dobrej zabawy – prawidłowych zachowań na drodze: na jakim świetle przechodzić przez jezdnię, dlaczego trzeba zapinać pasy bezpieczeństwa, jak zachowywać się na chodniku. Ma także pokazać, jakie niebezpieczeństwa mogą pojawić
się na drodze. Przeprowadzono 132 zajęcia, w których udział wzięło ok. 3 168 dzieci.
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 „Bezpieczeństwo na drodze” - celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia, przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, utrwalenie poprzez zabawę
i ćwiczenia wiedzy dotyczącej przechodzenia przez jezdnię. Przeprowadzono 25 zajęć,
w których udział wzięło ok. 600 dzieci.
 „Uwaga na obcych” – celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, na jakie zagrożenia
ze strony osób nieznajomych mogą być narażone, w jaki sposób można rozpoznać,
kto jest niebezpieczny, ukształtowanie prawidłowego zachowania podczas spotkania
z nieznajomym - jak uniknąć kłopotów i groźnych sytuacji, przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, ukształtowanie nawyków zapewniających bezpieczeństwo. Przeprowadzono 181 zajęć, w których udział wzięło ok. 4 344 dzieci.
 „Rola i zadania Straży Miejskiej” - celem zajęć jest zaprezentowanie straży, jako
umundurowanej formacji dbającej o porządek publiczny, zapoznanie z pracą strażnika
miejskiego, przedstawienie munduru służbowego, zapoznanie z numerem alarmowym Straży Miejskiej. Przeprowadzono 143 zajęcia, w których udział wzięło ok. 3 432
dzieci.
 „Bezpieczne spotkanie” - prelekcja mająca na celu naukę odczytywania „psiej mowy”,
reagowania na sygnały wysyłane przez psy w celu uniknięcia przez dzieci konfliktu na
linii dziecko - pies. Nauka dzieci sposobów zachowania w sytuacji, gdy na ich drodze
pojawi się obcy pies. Przeprowadzono 109 zajęć, w których udział wzięło ok. 2 616
dzieci.
 „Uzależnienia – nikotyna legalny narkotyk” - poruszenie problemu palenia papierosów przez nieletnich, próba określenia motywów skłaniających młodych ludzi do palenia, przedstawienie informacji o szkodliwości tytoniu, zaprezentowanie skutków palenia poprzez wypowiedzi osób, które osobiście ich doświadczyły. Przeprowadzono 45
zajęć, w których udział wzięło ok. 1 080 uczniów.
 „Uzależnienia – alkohol i narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno” – poruszenie
problemu podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol i tzw.
„miękkie” narkotyki; poruszenie tematu, w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty; ukazanie mechanizmu nacisku grupowego, jaki wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę. Przeprowadzono 55 zajęć, w których udział wzięło ok.
1 320 uczniów.
 „Odpowiedzialność prawna nieletnich” - celem zajęć jest uświadomienie uczniom pojęcia prawa oraz odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego naruszenia,
a także przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich; kreowanie
wśród młodzieży zachowań asertywnych. Przeprowadzono 41 zajęć, w których udział
wzięło ok. 984 uczniów.
 „Zwierzęta w mieście” - celem zajęć jest przedstawienie dzieciom różnych gatunków
dzikich zwierząt, które coraz częściej możemy spotkać w mieście, omówienie rodzajów zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz sposobów uniknięcie niebezpieczeństwa
a także ukształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt. Przeprowa211 | S t r o n a
















dzono 23 spotkania, w których udział wzięło 552 dzieci.
„Zanim poprosisz rodziców” - celem jest uświadomienie dzieciom, że pies, to nie zabawka, a posiadanie zwierzęcia w domu to nie tylko przyjemności ale przede wszystkim obowiązki; przekazanie podstawowych zasad postępowania z własnym psem; co
należy zrobić, aby pies był posłuszny – pies wychowany, to pies bezpieczny. Przeprowadzono 39 spotkań, w których udział wzięło 936 dzieci.
„Najważniejszy I krok” - celem jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przekonanie ich, że pomóc może każdy, bez względu na wiek.
Dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy (zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku),
zakres tematyczny: zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na
fantomie. Przeprowadzono 16 spotkań, w których udział wzięło 384 uczniów.
„Cała Polska czyta dzieciom” – od lipca 2015 r. Straż Miejska przystąpiła do kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom” jako koordynator. Funkcjonariusze odwiedzają placówki
oświatowe i w ramach programu czytają dzieciom bajki, omawiając je z najmłodszymi. Celem akcji jest przybliżenie dzieciom bajkowego świata, poszerzenie słownictwa,
jak również nabywanie zaufania do osób w mundurach. Przeprowadzono 82 spotkania, w których udział wzięło ok. 1 968 dzieci.
Wychowanie komunikacyjne - w 2016 r. strażnicy przeprowadzili 20 takich spotkań.
Odbiorcami tych zajęć były dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I – IV
szkół podstawowych. Celem zajęć było przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszych, pasażerów i rowerzystów oraz zapoznanie teoretyczne i praktyczne z podstawowymi zasadami postępowania w ruchu
drogowym. Do realizacji programu w zakresie wychowania komunikacyjnego wykorzystywane było Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego.
„Bezpieczna droga do szkoły” - przypomnienie wraz z początkiem roku szkolnego
podstawowych zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem wieku uczniów.
„Bezpieczne ferie” - zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw,
uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla
ich zdrowia i życia. Przeprowadzono 8 zajęć, w których udział wzięło ok. 192 uczniów.
„Bezpieczne wakacje” - zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych
zabaw, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, mogących ich spotkać w czasie
wakacji i omówienie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji. Przeprowadzono
69 zajęć, w których udział wzięło ok. 1 656 uczniów.
„Bezpieczny senior” - w ramach tego programu zostały opracowane następujące tematy spotkań: „Monter, wnuczek, policjant, … i inni - sposoby oszustw na osobach
starszych”, „Sprzedać za wszelką cenę” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
Podczas spotkań strażnicy omawiają metody stosowane przez oszustów podających
się za członków dalekiej rodziny, urzędników, a także funkcjonariuszy służb mundurowych; omawiają metody stosowane przez sprzedawców podczas różnego rodzaju
pokazów połączonych ze sprzedażą, czy podpisywaniem umów na świadczenie usług.
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Podczas tych spotkań funkcjonariusze podpowiadają w jaki sposób unikać zagrożeń,
nie dać się oszukać, być czujnym i pamiętać o ograniczonym zaufaniu.
 Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Białegostoku.
 Uczestnictwo we współrealizacji Segmentu I ograniczającego przestępstwa w miejscach publicznych oraz Segmentu II zmierzającego do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
16. Straż Miejska podjęła 18 020 interwencji.
17. Dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 23 162 zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji,
a operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali 3 633 zdarzeń.
18. Odnotowano również 1 886 zdarzeń związanych z wykroczeniami przeciwko urządzeniom użytku publicznego.
19. Strażnicy podjęli 10 318 interwencji związanych z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
20. Straż Miejska w ramach profilaktyki szkolnej realizowała 15 programów profilaktycznych. Przeprowadzono 1 005 spotkań z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym
i gimnazjalnym, w których udział wzięło około 24 120 uczniów.
21. Infolinia Urzędu Miejskiego - dzięki specjalnej linii telefonicznej obsługującej zapytania dotyczące spraw urzędowych i interwencji zgłaszanych telefonicznie kontakt
mieszkańców z urzędem jest szybszy i łatwiejszy niż wcześniej. W sytuacjach kryzysowych Infolinia jest jedną z najlepszych form komunikacji z mieszkańcami. Dzięki
pracy infolinii możliwe było udzielenie informacji mieszkańcom podczas podtopień,
które były skutkami nawałnic oraz podczas ewakuacji mieszkańców w związku z odkryciem niewybuchu na jednej z inwestycji.
22. W ramach realizacji poszczególnych segmentów „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”:
 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 Impreza profilaktyczno-edukacyjna na plaży miejskiej „Bezpieczne Wakacje”, mająca
na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży, bezpiecznych zasad zachowania podczas letniego wypoczynku.
 Program „Bezpieczna droga do szkoły/domu”.
 Działania „Szkolny Patrol”, „Zimowy Ratownik”.
 Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (kierowcy, piesi, rowerzyści) oraz egzekwowania przestrzegania przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem na drodze.
 Program „Jestem bezpieczny na drodze” – zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym prowadzone przez Straż Miejską przy wykorzystaniu zestawu edukacyjnego „Autochodzik”.
 Programy ukierunkowane na przeciwdziałanie demoralizacji i szerzenia się patologii
wśród dzieci i młodzieży realizowane przez placówki oświatowe, Inspekcję Sanitarną,
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Policje, Straż Miejską i inne instytucje miejskie „Szkoły Dobrego Wyboru”, „Stop
przemocy!”, „Nie truj się!”, „Poznajmy się”, „Dziękuję nie palę”, „Stop patologiom”,
„Mamo, Tato poćwicz z nami – przedszkolakami”, „Agresja i przemoc – jak sobie radzić w sytuacjach występowania agresji lub przemocy”, „Cyberprzemoc”, „Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych”, „Tolerancja”, „Narkotyki – dopalacze – przemoc – zachowania ryzykowne młodzieży”, „Integracja”, „Przemoc rówieśnicza” „Bezpieczny Internet”, „Moje bezpieczeństwo w domu, na podwórku…”, „Ten obcy”.
23. Działania i programy realizowane w większości przedszkoli:
 próbna ewakuacja dzieci i pracowników przedszkola,
 program „Bezpieczny przedszkolak” - cel: ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci, kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków sprzyjających
unikaniu zagrożeń oraz nauka szybkiego i efektywnego reagowania w różnych sytuacjach,
 „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – systematyczne użytkowanie kamizelek elementów odblaskowych,
 realizacja programu „Bezpieczne Przedszkole”,
 prowadzenie zajęć edukacyjnych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Wojewódzkiej
Komendy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej,
 spotkania z policjantem na terenie przedszkola na temat bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym, poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta,
 spotkania dzieci z ratownikiem medycznym - „Szpital pluszowego misia” – nauka
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 dokonywanie cyklicznych przeglądów budynków, urządzeń, instalacji,
 realizacja planu kontroli wewnętrznej,
 prowadzenie kontroli zarządczej,
 „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – systematyczne użytkowanie kamizelek elementów odblaskowych,
 uczestnictwo dyrekcji i nauczycieli w szkoleniach w zakresie: „Edukacja antyterrorystyczna w szkole częścią systemu bezpieczeństwa kraju”, „Szkoła w świetle zagrożeń
atakiem terrorystycznym”.
24. Pozostałe działania:
 uaktualnienie procedury odbierania dziecka z przedszkola,
 uaktualnienie regulaminu pobytu dziecka w przedszkolu,
 realizacja programu „Procedury bezpieczeństwa w naszym przedszkolu”,
 procedura postępowania w razie ataku terrorystycznego.
25. Działania i programy realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych:
 próbna ewakuacja,
 opracowanie procedur dotyczących zachowania się w czasie katastrof i sytuacji kryzysowych,
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 współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji ETAP – warsztaty dla
uczniów,
 podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników w pracy z uczniami w trudnych sytuacjach życiowych poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 współpraca z instytucjami wspierającymi dzieci, młodzież, rodzinę np. PPP Nr 2 w Białymstoku, MOPR, Sąd Rodzinny i Nieletnich, CODiR, ETAP, Komenda Miejska w Białymstoku,
 okresowe przeglądy warunków pracy i nauki, próbna ewakuacja, przeglądy instalacji
elektrycznych, gazowych,
 współpraca z ośrodkiem ETAP, Strażą Miejską i Policją – organizacja zajęć
prowadzonych przez pracowników ww. placówek,
 ćwiczenie ewakuacji uczniów z budynku w razie zagrożenia,
 realizacja działań mających na celu zabezpieczenie młodzieży i pracowników szkoły
przed zagrożeniami typu np. pożar, ewakuacja, reanimacja chorego (kontynuacja
działania),
 udział w ogólnopolskim konkursie „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.
26. Działania i programy realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych:
 „Szkoła Dobrego Wyboru” – program przeciwdziałania patologiom; „Tytoń, narkotyki,
dopalacze - jak się przed tym bronić”; „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”; Spotkania z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji; „Odpowiedzialność prawna nieletnich – cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze”; „Szkoła bez przemocy”; konwersatorium nt: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego także ucznia”.
 procedury postępowania nauczycieli w sytuacji szczególnych zagrożeń,
 szkolenia z zakresu obrony cywilnej,
 pokazy i prelekcje „BHP w życiu codziennym” - uczniom został przedstawiony plan
ewakuacji szkoły w razie jakiegokolwiek zagrożenia, dowiedzieli się o typowych
zagrożeniach występujących w pracy i jazdy samochodem samochodu,
 warsztaty „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wspólna odpowiedzialność”.
Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
 zajęcia prowadzone przez Policję dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich,
 zajęcia dotyczące uzależnień prowadzone przez terapeutów,
 systematyczne szkolenia pracowników obsługi szkoły, nauczycieli w zakresie BHP,
 współpraca ze służbami: policja, staż pożarna, staż miejsca, służba zdrowia,
 ćwiczenia w zakresie próbnych alarmów i ewakuacji,
 projekt Falochron.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży koordynowane przez Straż Miejską:
„Najważniejszy I krok”, „Zanim poprosisz rodziców” oraz „Zwierzęta w mieście”.
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2. Zajęcia profilaktyczne dla seniorów koordynowane przez Straż Miejską: Program
„Bezpieczny senior”, w ramach którego opracowane są następujące tematy spotkań:
„Monter, wnuczek, policjant, ... i inni - sposoby oszustw na osobach starszych”,
„Sprzedać za wszelką cenę” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
3. Aplikacja CiTTy powstała, aby usprawnić komunikację z mieszkańcami. Dzięki tej platformie, dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej oraz w postaci aplikacji mobilnej, białostoczanie mogą w prosty sposób zgłaszać do urzędu miejskiego problemy,
takie jak np. powalone drzewo, nielegalne graffiti czy niezabezpieczone sople lodu na
fasadzie budynku. Każde takie zgłoszenie wraz z dokumentującym je zdjęciem trafi za
pomocą aplikacji do odpowiedniej komórki w magistracie. Dzięki aplikacji CiTTy białostoczanie mają możliwość informowania o niepożądanych zdarzeniach ze swojego
najbliższego otoczenia, dzięki czemu drobne sprawy mogą być załatwione szybciej,
bez zbędnych formalności w postaci petycji czy wniosków. Ponadto jest ona dostosowana do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo oraz niesłyszących.
4. Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku:
 przystąpienie do programu „Chronimy Dzieci” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
5. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 opracowanie tematyki godzin wychowawczych dotyczących zagrożeń wynikających
z korzystania z Internetu (cyberprzemoc), telefonów komórkowych (stalking ), przemocy rówieśniczej oraz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym.
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.4.3. BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W MIEŚCIE
Programy i przedsięwzięcia zrealizowane:
1. Funkcjonowanie całodobowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w strukturach Biura Zarządzania Kryzysowego mającego za zadanie zapewnienie
sprawnego przepływu 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 kryzysowych 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
zagrożeniach, (ponadto odbyło się nadzwyczajne posiedzenie MZZK w dniu 29 lipca
2016 r. – w związku z intensywnymi opadami deszczu, które spowodowały szereg zalań i podtopień budynków użyteczności publicznej).
3. Funkcjonowanie Komisji bezpieczeństwa i porządku, która prowadzi ocenę zagrożeń
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniuje pracę Policji i innych
służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z za216 | S t r o n a
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kresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniuje i przygotowuje plany i programy dot. bezpieczeństwa.
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. Na koniec 2016 r., monitoring wizyjny dysponował 204 kamerami (na początku roku - 176).
Funkcjonowanie systemu alarmowania miasta służącego do nadawania sygnałów
alarmowych i przekazywania komunikatów słownych dla mieszkańców w sytuacji zagrożenia (100 syren w całym systemie) - prowadzenie bieżącej i według potrzeb konserwacji.
Realizacja przedsięwzięć w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych i zgromadzeń, wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań bezpiecznego przebiegu,
a także kontrola i lustracja miejsc ich organizacji oraz przebiegu.
W 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku podjęli ogółem 18 020 interwencji, w wyniku których:
7 329 osób pouczono lub ostrzeżono.
6 665 osób ukarano grzywną nakładaną w drodze mandatu karnego na ogólną kwotę
657 670 zł.
Sporządzono 953 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Białymstoku.
98 spraw przekazano innym organom i instytucjom.
2 925 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.
50 osób ujęto i przekazano Policji (w tym 11 sprawców przestępstw).
W okresie zimowym strażnicy systematycznie patrolowali miejsca przebywania osób
bezdomnych. W roku 2016 przeprowadzili 5 874 kontroli miejsc przebywania bezdomnych i 1 773 rozmów profilaktycznych z bezdomnymi. W ramach programu „Zimowy Ratownik”, często udzielali pomocy bezdomnym, niejednokrotnie ratując im
życie (992 odwieźli do Izby Wytrzeźwień, 96 – do ogrzewalni lub noclegowni i 50 – do
szpitala lub pogotowia ratunkowego).
W 2016 roku na terenie miasta Białegostoku Komenda Miejska Policji w Białymstoku
stwierdziła:
3 603 przestępstw o charakterze kryminalnym, podczas gdy w 2015 roku stwierdzono
3 593 przestępstw co stanowi wzrost o 10 zdarzeń.
864 przestępstwa o charakterze gospodarczym podczas, gdy w 2015 roku stwierdzono 1031 takich przestępstw.
62 przestępstwa w kategorii bójki i pobicia, co oznacza wzrost o 1 zdarzenie w porównaniu do roku 2015.
92 przestępstwa w kategorii przestępstwa rozbójnicze podczas, gdy w 2015 roku
stwierdzono 112 przestępstw, co stanowi spadek o 20 zdarzeń.
596 przestępstw w kategorii kradzież z włamaniem, gdy w 2015 roku stwierdzono 476
przestępstwa, co stanowi wzrost o 120 zdarzenia.
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 382 przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdy w 2015 roku stwierdzono 359 przestępstw, co stanowi wzrost o 23 zdarzenia.
10. W celu poprawy wyposażenia logistycznego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
umożliwiającego skuteczniejsze działania, Miasto Białystok dofinansowało Komendę
Miejską Policji w kwocie 1 000 000 zł na następujące zadania:
 Przedsięwzięcia profilaktyczne w ramach „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”
– 60 000,00 zł.
 Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku (zakupu materiałów i środków biurowych, czystości, ochrony indywidualnej, materiałów i sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, materiałów i sprzętu
łączności i informatyki, materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontów obiektów KMP) – 200 000,00 zł.
 Dodatkowe patrole prewencyjne – 220 000,00 zł.
 Zakupu 17 pojazdów służbowych na potrzeby Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego,
Wydziału Ruchu Drogowego oraz komisariatów KMP na kwotę 500.000,00 złotych,
w tym: pięć samochodów służbowych osobowych marki KIA CEE`D II), osiem samochodów marki Opel, cztery samochody osobowe marki SKODA.
11. W zakresie zagrożeń pożarowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku stwierdziła:
 446 pożarów, co oznacza spadek o 174 (tj. ponad 28%) w stosunku do roku 2015.
 629 miejscowych zagrożeń, co oznacza wzrost o 125 (tj. prawie 25%), przy czym
wzrosła liczba miejscowych zagrożeń zakwalifikowanych jako lokalne.
 64 alarmów fałszywych wzrost o 3 (tj. prawie 5%).
 Ogólna ilość zdarzeń w 2016 r. w stosunku do roku 2015 r. zmalała o 3,9% (46).
12. W 2016 r. podczas pożarów na terenie Białegostoku zginęły 2 osoby a 31 zostało rannych. Strażacy podczas akcji udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 117 osobom.
13. W ramach poprawy warunków bytowych i gotowości bojowej Miasto dofinansowało
KMPSP w Białymstoku kwotą w wysokości 990 932,00 zł, w tym na wydatki bieżące
149 000,00 zł, na inwestycje 841 932,00 zł. Środki te wykorzystane zostały na następujące zadania:
 Dofinansowanie zakupu paliwa – 149 000,00 zł.
 Przebudowę sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu KM PSP przy ul. Warszawskiej 3 – 790 932,08 zł.
 Zakup kamery termowizyjnej i systemu kontroli dyspozytorskiej – 50 969,90 zł.
14. W związku z zagrożeniami podczas imprez masowych i zgromadzeń prowadzono bieżącą współpracę z organizatorami oraz służbami w zakresie warunków bezpiecznego
przebiegu imprez i zgromadzeń.
 Wydano 32 zezwolenia na 54 imprezy, w których uczestniczyło 315 120 osób, tym na:
 Imprezy sportowe – 23 (w tym: mecze Jagiellonii – 20), w których wzięło udział
226 620 osób.
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 Imprezy artystyczno – rozrywkowe – 31, w których wzięło udział 88 500 osób.
 Skontrolowano 22 imprezy masowe.
 Odbyło się 100 zgromadzeń, w których uczestniczyło 24 750 osób. Skontrolowano
przebieg 11 zgromadzeń.
 Podczas imprez masowych i zgromadzeń nie wystąpiły zdarzenia kwalifikujące do ich
rozwiązania.
15. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku:
 uczestnictwo dyrekcji i nauczycieli w szkoleniach w zakresie: „Edukacja antyterrorystyczna w szkole częścią systemu bezpieczeństwa kraju”, „Szkoła w świetle zagrożeń
atakiem terrorystycznym”.
 Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku:
 udział przedstawicieli przedszkola (dyrektor, nauczyciel) w konsultacjach społecznych
Policji z mieszkańcami osiedla Młodych i Sady Antoniukowskie - tworzenie mapy zagrożeń.
 Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku:
 kontakt telefoniczny osób upoważnionych z Biurem Zarządzania Kryzysowego w mieście
 rozpowszechnianie komunikatów dotyczących warunków atmosferycznych ,
 określenie zasad kontroli drzewostanu na terenie przedszkola i wycięcie drzew stanowiących zagrożenie (chorych, uschniętych).
16. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku:
 współpraca z Policją w zakresie udostępniania nagrań ze szkolnego monitoringu wizyjnego,
 programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji.
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku:
 unowocześnienie i rozbudowanie sieci monitoringu szkolnego, objęcie monitoringiem
jednego z boisk szkolnych,
 utrzymywanie stałego kontaktu z funkcjonariuszami z „Patrolu szkolnego”,
 umieszczenie na stronie internetowej szkoły odnośnika do „Krajowej mapy zagrożeń
bezpieczeństwa”.
 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
 korzystanie z powiadomień mailowych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
o zagrożeniach.
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 aplikacja mobilna „Moja Komenda”.
 Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku:
 współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży,
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 KM Policji w Białymstoku- pogadanki i prelekcje profilaktyczne dla uczniów i rodziców
(zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych, edukacja prawna,
bezpieczeństwo podczas wakacji),
 Straż Miejska, Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej – Prowadzenie zajęć
profilaktycznych we wszystkich klasach I-szych: „Uzależnienia – Alkohol, pomyśl zanim będzie za późno”, „Uzależnienia – Nikotyna legalny narkotyk”,
 Komenda Miejska Policji – zajęcia profilaktyczne nt: „Agresja i mobbing w szkole”.
17. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku:
 budowa wjazdu na teren szkoły oraz montaż szlabanu zapewniającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placu szkolnego,
 wymiana i rozbudowa ciągów pieszych oraz komunikacyjnych na terenie placu szkolnego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku,

 współpraca z policją, sądem rodzinnym, placówkami pomocowymi na terenie miasta.





Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku:
powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku:
na terenie placówki działa monitoring – 9 kamer.

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.




2.

3.


Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku:
funkcjonowanie samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego,
kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I,
szkolenia z zakresu stosowania instrukcji alarmowania,
próbne ewakuacje klas i całej szkoły.
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku:
prowadzono pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
system monitoringu szkolnego.

Programy i działania nowo utworzone:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 rozpowszechnienie aplikacji „Moja komenda”.
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B.5. Wspieranie rodzin
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.1. WSPIERANIE RODZINY W JEJ ROZWOJU I FUNKCJACH SPOŁECZNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. „Resortowy program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy na rok 2016 - Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” (w ramach którego wynagrodzenia
7 koordynatorów dofinansowane były dotacją celową z budżetu państwa – wydatkowana kwota dotacji: 69 353,00 zł).
2. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016
(w ramach którego dofinansowano zatrudnienie 8 asystentów rodziny).
3. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 Prelekcja połączona z warsztatami przeprowadzona przez psychologa z PPP nr 2 „Jak
zrozumieć dziecko”,
 współpraca z „Caritas” oraz Fundacją „Pomóż Im”,
 udział w Interdyscyplinarnym szkoleniu nt. „Zasady funkcjonowania w systemie wczesnej interwencji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka” w ramach projektu „LOOK”,
 organizacja konsultacji indywidualnych z psychologiem 1 raz w tygodniu,
 organizowanie zabaw z elementami socjoterapeutycznymi w zakresie rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji - w grupach dzieci 5-6-letnich,
 systematyczna obserwacja, analiza i diagnoza zagrożeń w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie wśród wychowanków,
 organizacja zajęć pozalekcyjnych z Treningu Umiejętności Społecznych wychowankom Przedszkola, w których uczestniczyło 5 dzieci,
 szkolenie „Co nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien o seksualności dzieci w wieku
przedszkolnym”,
 konkurs z cyklu ,,Mamo, Tato pracuj ze mną”,
 organizacja spotkań adaptacyjnych w ramach realizacji projektu „Mamo, Tato idę do
przedszkola”,
 organizowanie zajęć prowadzonych w przedszkolu przez rodziców,
 prowadzenie zajęć w zakładach pracy rodziców przez rodziców,
 uczestnictwo w spotkaniach rodzic-nauczyciel-dziecko,
 prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz chorych dzieci „Pola Nadziei”, dzieci
z Domu Dziecka, na rzecz schroniska dla zwierząt, włączanie się w akcje ogólnopolskie: „Góra grosza”, „Kilometry dobra”,
 zaangażowanie rodziców do udziału w organizowanych w placówce akcjach charytatywnych i proekologicznych (zbiórka odzieży, żywności, słodyczy, itp.),
 zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu poprzez zaangażowanie
się w uczestnictwo w organizowane przez placówkę konkursy,
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 program „Szkoła Dobrego Wyboru” - zajęcia dla uczniów oraz psychoedukacja rodziców z obszaru profilaktyki i umiejętności społecznych.
4. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Programy profilaktyczne dla uczniów:
 realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego „Wychować, mądrego, dobrego
człowieka”,
 realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki „Cenię swoje zdrowie i życie, dlatego zachowaniom ryzykownym mówię nie”,
 organizacja prelekcji, pogadanek, program edukacyjny „Cybernauci”, organizacja cyklu apeli wychowawczych pod wspólnym hasłem „Wychowanie do wartości”,
 wspierania Dziecka i Rodziny „Nasz dom”, poradnia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 projekt „Nastolatek + seks oraz nastolatek + alkohol to bardzo destrukcyjne połączenia”.
 Programy wspierające dla rodziców:
 „Szkoła Dobrego Wyboru” – Program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do
uczniów i ich rodziców mający na celu profilaktykę antynarkotykową,
 warsztaty z komunikacji dla rodziców,
 prelekcje dla rodziców – wywiadówki profilaktyczne mające na celu zapoznanie ich
z potrzebami emocjonalnymi młodzieży oraz zagrożeniami, jakie niesie ze sobą
współczesny świat,
 pedagogizacja rodziców prowadzona przez wychowawców oraz pracowników instytucji wspomagających,
 udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy rodzinie,
 współpraca z kuratorami, pracownikami MOPR, Policją, Strażą Miejską, Patrolem
Szkolnym,
 warsztaty dla rodziców w ramach „Strefy mocy”,
 warsztaty dla rodziców w ramach Szkolnego programu profilaktycznego,
 informowanie rodziców o warsztatach organizowanych przez Białostocką Akademię
Rodziny,
 pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych i kłopotów wychowawczych, zachęcanie rodziców do udziału w warsztatach w Szkole dla Rodziców,
funkcjonujących przy poradniach,
 współorganizowanie Grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
 pomoc w wypełnianiu dokumentów do instytucji urzędowych, wnioskowanie
o wsparcie z MOPR i MOPS,
 udział w zajęciach Akademii Rodziny,
 pogadanki dla rodziców podczas konsultacji oraz zebrań z rodzicami „Niebieski wieloryb. Zagrożenia w Internecie”, „Dopalacze”,
 warsztaty dla rodziców pt. „Kiedy pani Złość przychodzi z wizytą”,
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 program „Żyj w zgodzie ze sobą i innymi” – prelekcja dla rodziców uczniów kl. II przeprowadzona przez terapeutę Andrzeja Brzezińskiego „Jak przygotować dzieci na życiowe burze”,
 wspólne z rodzicami poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach konfliktowych z dzieckiem.
 spotkanie warsztatowe z rodzicami na temat sztuki porozumiewania się, zrealizowane w ramach projektu „Z klasą i z pasją”.
 Współpraca z instytucjami wspierającymi:
 współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie: „Akademia przyszłości”, „Szlachetna paczka”, „Stowarzyszenie Droga”, „Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie”, „Caritas”, „Polski Czerwony Krzyż”,
 współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów
dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny,
 współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich. kuratorami sądowymi, Policją, MOPR,
pracownikami socjalnymi, koordynatorami pieczy zastępczej, asystentami rodzinnymi, wychowawczyniami świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo – wychowawczych Dom Powrotu, Stowarzyszenia „Droga”.
5. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 Program pedagogizacji rodziców:
 pedagogizacja rodziców; wywiadówki profilaktyczne – działania wynikające z realizacji programów - „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po substancje psychoaktywne”;
„Stres pod kontrolą” – Przedmaturalny zawrót głowy u Rodziców czyli jak sobie poradzić przed maturą; „Ars czyli jak dbać o miłość” – zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu, nikotyny,
 praca indywidualna z rodzicami dotycząca wsparcia rodziców w procesie wychowania, pomocy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wskazywaniu placówek specjalistycznych,
 oferta miejsc, które udzielają wsparcia dziecku i rodzinie zamieszczona na stronie internetowej szkoły,
 kierowanie rodziców do placówek i organizacji zajmujących się profilaktyką zagrożeń
i świadczących pomoc terapeutyczną,
 współpraca z placówkami pomocowymi na terenie miasta w celu wsparcia rodzin potrzebujących pomocy: MOPR, ETAP, KLANZA, Sąd Rodzinny, Policja.
 Programy diagnozujące:
 szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki i wychowania - podnoszenie
kompetencji,
 współpraca z rodzicami - spotkania z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami
uczącymi, pedagogami szkolnymi,
 e-dziennik - możliwość bieżącego monitorowania sytuacji szkolnej i wychowawczej,
bieżącego kontaktu z kadrą pedagogiczną,
 udzielanie informacji nt. placówek pomocowych działających na rzecz rodziny,
 udzielanie informacji nt. wyprawki szkolnej, stypendium szkolnego,
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realizacja autorskiego programu edukacyjno – profilaktycznego „Pod lupą”.
Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku:
zajęcia warsztatowe dla rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców”,
warsztaty dla rodziców na temat problemów okresu dorastania,
warsztaty dla rodziców na temat motywowania do nauki,
prelekcje nt.: „Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z trudnościami”, „Nie taki
straszny stres”, „Rola rodziny w kształtowaniu postaw dziecka”, „Adaptacja dziecka
w nowym środowisku szkolnym”.
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego:
sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych i wychowawców - Krok po
kroku – jak modyfikować Szkolny Program Profilaktyki i Szkolny Program Wychowawczy zgodnie z obowiązującym prawem,
Etyka to nie anty-katecheza,
Dekalog i błogosławieństwa dla młodzieży cz. I-II,
„Podróż do Krainy Wściekłości” przedstawianie uczuć z użyciem dramy. Motywowanie wyboru. Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Podajmy sobie ręce” w kl. II,
Tradycje wielkanocne. Jak kształtować u dzieci postawy poszanowania oraz pielęgnowania tradycji i kultury własnego regionu,
„Nowe Narkotyki - środki psychoaktywne”,
„Wychowanie do wartości”,
Kurs e-learningowy „Wychowanie do życia w rodzinie - metodyka i organizacja”.
Konferencje:
„Zrozumieć i pomóc cz. VI: indywidualizacja w praktyce – Od diagnozy do terapii wesprzeć dziecko, rodzinę i szkołę”,
„Jak właściwe żywienie może poprawić funkcjonowanie ucznia w szkole?”
konferencja metodyczna – skuteczne programy profilaktyczne w szkołach.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego:
spotkania z rodzicami uczniów klas III gimnazjów z zakresu doradztwa zawodowego
pt.: „Wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych”,
udzielanie indywidualnego wsparcia informacyjnego i poradnictwa dla rodziców
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
wspieranie rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w ramach Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
organizacja spotkania z panem Adamem Kujawą - Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczącą uszczegółowienia i próby
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opisania problemów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin pod kątem przygotowania petycji skierowanej do pana Pełnomocnika,
organizacja spotkania z panią Magdaleną Woronko – kierownikiem Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku podczas którego uczestnicy (nauczyciele, specjaliści, rodzice osób niepełnosprawnych, pracownicy instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych)
mogli uzyskać informacje dotyczące różnych form dofinansowań, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, terminów oraz warunków, które należy spełnić,
aby móc się o dofinansowanie ubiegać, m. in. w zakresie uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych, likwidacji barier w komunikowaniu się czy likwidacji barier architektonicznych,
wystosowanie petycji do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Osób
Niepełnosprawnych dotyczącej najważniejszych problemów osób z niepełnosprawnościami w Białymstoku.
prowadzenie Grupy Wspomagania Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych,
upowszechnianie informacji dotyczących osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie strony internetowej www.koalicjawsparcia.pl i profilu na portalu społecznościowym Facebook,
udzielanie bieżącego wsparcia informacyjnego dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami.
Zespół Szkół Nr 12 w Białymstoku:
szkoła doradza rodzinie w sprawach wychowawczych zwłaszcza dziecka z autyzmem
i trudnościami w zachowaniu,
szkoła organizuje świetlicę w godzinach optymalnych dla rodziców.

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.








„Program Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2014-2016”, ustanowiony
uchwałą nr LI/593/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 r. Celem programu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej poprzez udostępnienie
osobom i rodzinom potrzebującym pomocy instrumentów wspierających je w podejmowaniu wysiłków zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.
Program jest nakierowany na:
Pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
Działania aktywizacyjne i reintegracyjne na rzecz osób i rodzin.
Wsparcie osób długotrwale lub ciężko chorych, niepełnosprawnych, osób starszych
i samotnych.
Pomoc rodzinom z problemem opiekuńczo-wychowawczym.
Organizację środowiska lokalnego.
W ramach Programu w 2016 r. podejmowano szereg działań mających na celu zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin oraz wspieranie ich w życiowym
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usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem. Powyższe działania oparte były o zasadę subsydiarności, wspomagającą i wykorzystującą aktywność własną osób i rodzin
ubiegających się o pomoc społeczną.
2.
Miejski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2015-2017 (głównym celem Programu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz doskonalenie istniejącego systemu pieczy zastępczej).
 Ustanowiony został uchwałą nr III/16/14 Rady Miasta Białystok z dnia 15 grudnia
2014 r. Jego kluczowym celem jest stworzenie spójnego systemu środowiskowej pracy opiekuńczo-wychowawczej, dzięki której zwiększa się szanse dzieci na utrzymanie
więzi z rodziną biologiczną. Zważywszy na tę potrzebę, w Programie uwzględnia się
podjęcie działań: profilaktycznych, wspomagających i wspierających skierowanych na
rodzinę biologiczną. Program promuje i wspiera działania mające na celu stworzenie
jak największej liczny wykwalifikowanych rodzin zastępczych, prawidłowy proces wychowawczy dziecka oraz proces usamodzielnienia. Ważnym aspektem jest poprawa
jakości usług świadczonych przez instytucjonalną pieczę zastępczą poprzez osiągnięcie obowiązujących standardów w zakresie liczby i wieku dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach programu MOPR zrealizował:
 Poradnictwo specjalistyczne: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku udzielał
porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, rodzinnych, socjalnych i mieszkaniowych rodzinom doświadczającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz w związku z konfliktem małżeńskim i rodzinnym. W 2016 roku
udzielono 6 232 takie porady, z których skorzystało 1 734 osoby. Z terapii par i małżeństw skorzystało 86 osób. W ramach tej terapii odbyło się 121 spotkań. Ponadto
prowadzone były konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży. W roku 2016 odbyły się 323 konsultacje, w których uczestniczyło 101 dzieci.
 Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat: podczas spotkań realizowane
były cele terapeutyczne, edukacyjne oraz poznawcze ukierunkowane na likwidowanie
skutków urazu związanego z byciem świadkiem i ofiarą przemocy domowej, urazu
rozwodu rodziców, urazu wychowywania się w rodzinie alkoholowej. Realizowano
zadania służące: budowaniu więzi w grupie, budowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, nabywaniu umiejętności radzenia sobie
z trudnymi emocjami, rozwiązywania konfliktów, budowaniu pozytywnego i adekwatnego obrazu siebie, poznawaniu pozytywnych form spędzania wolnego czasu.
W ramach spotkań dzieci raz w miesiącu spotykały się na zajęciach kulinarnych. W
2016 r. kontynuowano zajęcia grupy socjoterapeutycznej, które rozpoczęły się we
wrześniu 2015 r., a zakończyły w czerwcu 2016 r. Od października 2016 r. rozpoczęły
się spotkania kolejnej grupy, które zakończyły się w czerwcu 2017 r. Łącznie w roku
2016 odbyły się 32 spotkania, w których uczestniczyło 21 dzieci.
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 Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci uczestniczących w grupie socjoterapeutycznej:
w roku 2016 objęto oddziaływaniami wychowawczymi 12 rodziców dzieci – uczestników grupy socjoterapeutycznej. Rodzice wzięli udział w 7 spotkaniach edukacyjnych.
 Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”: w 2016 roku odbyły
się dwie edycje warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła dla rodziców”. Każda edycja
składała się z 10 spotkań po 4 godziny każde. Były one adresowane do wszystkich
chętnych rodziców/opiekunów. Uczestniczyło w nich 10 osób. Celem warsztatów było
doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosły –
dziecko opartej na dialogu, okazywanie szacunku dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptowanie trudności i ograniczeń, obdarzanie zaufaniem, dostrzeganie starań i mocnych
stron dziecka, egzekwowanie wymagań, pozwalanie na ponoszenie przez dziecko
konsekwencji własnych zachowań.
 Cykl spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców „Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu”: spotkania wychodzą naprzeciw problemom rodziców, którzy planują rozstanie
się, są w trakcie rozwodu, czy już po rozwodzie. Spotkania miały na celu podpowiedzieć rodzicom, jakie kroki warto podjąć, aby pomóc dzieciom przetrwać ten trudny
czas i uporać się z bolesną dla wszystkich sytuacją kryzysową. Cały cykl składał się
z czterech spotkań tematycznych: kryzysy rozwojowe rodziny, dziecko wobec rozwodu rodziców, rozwód w świetle prawa oraz rekonstrukcja więzi rodzinnych po rozwodzie. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Grupa miała charakter otwarty. Realizacja rozpoczęła się w listopadzie i objęła 1 cykl, w którym uczestniczyło 4 rodziców.
 Grupa edukacyjno-relaksacyjna dla osób zmagających się ze stresem i z zaburzeniami
lękowymi. Spotkania grupy edukacyjno-relaksacyjnej były przewidziane dla osób, które nie potrafią radzić sobie ze stresem i lękami. Cykl składał się z 7 spotkań i zawierał
oprócz edukacji, dotyczącej m.in. stresu, zaburzeń lękowych, czy budowania kontaktu
z własnymi emocjami i ich kontrolowanego wyrażania, również trening oswajania
stresu oraz ćwiczenia relaksacyjne. Realizacja cyklu rozpoczęła się w październiku
2016 r. i wzięło w niej udział 6 osób.
3. Działania realizowane przez przedszkola:
 Działania skierowane do rodziców:
 organizowanie spotkań z rodzicami na tematy przez nich wybrane,
 program czytelniczy dla rodziców - utworzenie biblioteczki dla rodziców, którzy sami
przynoszą do niej książki i mogą wypożyczać wybrane pozycje,
 współpraca z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Allegro - udział
w programie „Dzielny Tygrysek”,
 konsultacje indywidualne z nauczycielami,
 organizowanie prelekcji dotyczącej adaptacji dziecka 3-letniego,
 zorganizowanie zajęć skierowanych do rodziców w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”,
 udział rodziców w zajęciach otwartych,
 organizowanie warsztatów z udziałem dzieci i rodziców,
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 kąciki dla rodziców, materiały informacyjne, broszury, ulotki, udostępnianie kontaktów z instytucjami pomocowymi,
 realizacja programu „Mojego dziecka nigdy to nie spotka”,
 spotkania ze specjalistami: logopeda, pedagog,
 program adaptacyjny,
 program „Przedszkole drugim domem jest”,
 „Przedszkolna kawiarenka” - działania ukierunkowane na pedagogizację rodziców ,
wsparcie w funkcjach wychowawczych,
 pierwsza pomoc przedmedyczna dla rodziców,
 udział w spotkaniach ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 na
terenie przedszkola,
 warsztaty ze specjalistami na terenie przedszkola,
 realizacja Programu współpracy z rodziną i środowiskiem,
 kultywowanie świąt i uroczystości o charakterze rodzinnym i wspólne wycieczki grantowe,
 zamieszczanie na stronie www przedszkola adresów instytucji wspierających rodziny,
 systematyczne informowanie rodziców o rozwoju ich dzieci,
 organizowanie konsultacji dla rodziców przez nauczycieli,
 proponowanie fachowej literatury dla rodziców,
 organizowanie wewnątrzprzedszkolnych konkursów integrujących rodzinę: „Razem
z mamą i tatą”,
 organizowanie corocznie Dni Rodziny,
 organizowanie corocznie Balu Jesiennego,
 współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1,
 organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów lub szkoleń z psychologiem, pedagogiem w ramach wspierania wychowawczego rodziców,
 współpraca z MOPS i MOPR w ramach wspierania rodzin z problemami socjalnymi lub
wychowawczymi.
 Działania skierowane na dzieci:
 realizacja Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych,
 program Rodzina nasze korzenie – Cykl Bohater tygodnia,
 program wychowawczy „Każdy przedszkolak wie, jak zachować się”,
 program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”.
4. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Działania wspierające uczniów:
 Akademia Przyszłości – opieka Tutorów Stowarzyszenia „Wiosna- zajęcia integracyjne
oraz spotkaniach indywidualnych mających na celu podniesienie samooceny, motywacji do nauki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych,
 stypendia szkolne,
 opieka pedagoga szkolnego,
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 kontynuacja realizacji projektów edukacyjnych: „Sobotnie sportowe spotkania w siódemce”, realizacja zajęć grantowych z profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej,
zdrowego odżywiania,
 program „Stop przemocy” – prelekcja dla uczniów klas I przeprowadzona przez pana
dzielnicowego Roberta Kuligowskiego „Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnianie czynów karalnych”,
 program „Oswoić smoka” – badania testowe uzdolnień i predyspozycji dziecka przeprowadzona przez pedagoga z PPP nr 2 pana Grzegorza Urbana kl. II i III oraz przez
doradców zawodowych LCDZ (program autorski) w kl. I – III b.
 Działania wspierające rodziców:
 warsztaty z komunikacji dla rodziców,
 prelekcje i prezentacje multimedialne na zebraniach z rodzicami „Akademia dla Rodziców”,
 upowszechnianie przedsięwzięć w ramach Białostockiej Akademii Rodziny - pedagogizacja rodziców,
 współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Białymstoku, z MOPR,
 udział w rządowym programie „Wyprawka szkolna”,
 udział w programie stypendialnym Miasta Białystok,
 wspieranie rodzin poprzez organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 organizacja dożywiania w szkole.
5. Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 Działania wspierające uczniów:
 program „Stres pod kontrolą”, mający na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i osobistym,
 program „Szkoła Dobrego Wyboru”-zajęcia dla uczniów oraz psychoedukacja rodziców z obszaru profilaktyki i umiejętności społecznych,
 współpraca z Białostockim Forum dla Życia i Rodziny – przygotowanie oprawy artystycznej i udział nauczycieli, rodziców i uczniów w Orszaku Trzech Króli ,
 Działania wspierające dla rodziców:
 pedagogizacja rodziców,
 wspólne z rodzicami poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach konfliktowych z dzieckiem,
 wsparcie psychologiczno – pedagogiczne,
 warsztaty dla rodziców organizowane przez pedagogów, psychologa szkolnego i doradcę zawodowego,
 dni otwarte dla rodziców w szkole,
 udział rodziców w ważnych wydarzeniach z życia szkoły,
 poradnictwo psychologa i pedagoga,
 organizacja pikniku integracyjnego dla społeczności szkolnej i lokalnej,
 kierowanie rodziców na konsultacje specjalistyczne organizowane przez placówki
wspierające rodzinę.
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6. Działania realizowane przez pozostałe placówki:
 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego:
 spotkania grupowe oraz poradnictwo i informacje indywidualne dla rodziców
uczniów klas III z zakresu doradztwa zawodowego,
 koalicja Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 grupa Wspomagania Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych,
 strona internetowa www.koalicjawsparcia.pl.
7. Projekt realizowany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) w Celu 4. Aktywna integracja społeczna, Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych, wybrany
w trybie konkursowym w ramach ZIT z RPOWP (konkurs ogłoszony w 2016 r.):
 Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin:
– umowa o dofinansowanie na kwotę 2 919 303,09 PLN podpisana 6 kwietnia 2017 r.,
– Beneficjent: Fundacja Dialog,
– okres realizacji 2017-2020.
Projekt zakłada partycypacyjne opracowanie i wdrożenie do 2020 roku na terenie sześciu
gmin BOF (Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Zabłudów
oraz Białystok) spójnego, kompleksowego oraz środowiskowego systemu usług wspierania rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, a także budowanie
aktywności i kompetencji kluczowych wśród dzieci/młodzieży objętych wsparciem placówek dziennych lub przebywających w pieczy zastępczej.
Kolejne konkursy z powyżej wskazanych działań w ramach ZIT zostały ogłoszone
w 2017 roku i są planowane w 2018 roku.
Programy i działania nowoutworzone:
1. Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku:
 warsztaty dla rodziców, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne,
 edukacja rodziców: spotkania ze specjalistami.
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.2. WZMACNIANIE I DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I SPOŁECZNYM
Programy i działania zrealizowane:
1. Zajęcia dla dzieci:
 udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Książnicę Podlaską Filię nr 15
w Białymstoku pod hasłem „Drzewo genealogiczne rodziny”,
 organizowanie dzieciom wycieczek, spotkań, zajęć o charakterze edukacyjnym,
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 zorganizowanie dzieciom w przedszkolu warsztatów edukacyjnych pt. „Świadomy
Przedszkolak” prowadzonych przez Fundację Inicjatyw na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „IMPULS”,
 zorganizowanie dzieciom w przedszkolu warsztatów pt. „Tańce i zabawy ludowe”
z pracownikiem WOAK-u,
 przygotowywanie i udział przedszkolaków w ogłaszanych przez inne placówki
konkursach, przeglądach, turniejach,
 organizowanie dzieciom wycieczek, spotkań, zajęć o charakterze edukacyjnym,
 organizowanie przedszkolakom różnych form kulturowych na terenie placówki:
spotkań, pokazów, przedstawień teatralnych, koncertów,
 organizowanie przedszkolakom różnych form kulturowych na terenie placówki:
spotkań, pokazów, przedstawień teatralnych, koncertów.
2. Wspólne zajęcia z rodzicami, babcią i dziadkiem:
 Festyn Rodzinny „Rodzinne fikanie na przedszkolnej polanie”,
 udział Rodziców i Dziadków w uroczystościach „Patriotyczne śpiewanie”, „Tydzień
czytania dzieciom”, „Gdy Wigilii przyjdzie czas”,
 „Źródło” - program integracyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców,
 współorganizowanie uroczystości grupowych: „Urodzin Kubusia Puchatka i jego przyjaciół”, „Wigilii grupowej”, „Święta Babci i Dziadka”,
 udział rodziców i dziadków w uroczystościach i akcjach ogólnopolskich „Dzień Rodziny”, „Wieczór kolęd”, „Patriotyczne śpiewanie”, „Dzień babci i dziadka”, „Cała Polska
czyta dzieciom”, „Rodzinna Spartakiada”.
 Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”.
3. Konkursy rodzinne:
 Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa,
 uroczystości przedszkolne, warsztaty z rodzicami, festyn rodzinny „Święto Rodziny”,
rodzinny konkurs plastyczny, konsultacje „Godzina dla Rodzica”.
4. Programy, projekty dla rodziców:
 prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, warsztatów tematycznych, spotkań
integracyjnych, spotkań ze specjalistami,
 „Wychowujmy razem” - realizacja Programu współpracy przedszkola z rodzicami,
 prelekcja połączona z warsztatami przeprowadzona przez psychologa z PPP Nr 2 „Jak
zrozumieć dziecko”,
 udział w Interdyscyplinarnym szkoleniu nt. „Zasady funkcjonowania w systemie wczesnej interwencji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka” w ramach projektu „LOOK”,
 „Razem Wychowujemy” - program wychowawczy przedszkola.
5. Współpraca z instytucjami:
 współpraca z „Caritas” oraz Fundacją „Pomóż Im”,
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 współpraca ze Związkiem Piłsudczyków i Towarzystwem Przyjaciół Grodna i Wilna
w zakresie działań o charakterze patriotycznym i związanych z patronem przedszkola
m.in.Dni Kultury Kresowej,
 współpraca z Książnicą Podlaską w Białymstoku –zajęcia dla dzieci, konkursy,
 współpraca z Akademią Muzyczną w Białymstoku – w zakresie kwalifikacji dzieci do
szkoły i przedszkola muzycznego,
 współpraca z Białostockim Teatrem Lalek i Teatrem Dramatycznym – organizacja
i przygotowania do Jubileuszu 50-lecia przedszkola, udział aktorów rodziców
w konkursach, spotkaniach z dziećmi na terenie przedszkola, oglądanie premier
przedstawień dla dzieci i teatru od tzw. kuchni,
 współpraca z muzeami i galeriami plastycznymi: Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum
Rzeźby im. A. Karnego, Muzeum Miejskie w Ratuszu, Muzeum Wojska, Muzeum
Historyczne – zajęcia i warsztaty dla dzieci,
 współpraca z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi: Nr 1 w Białymstoku
i Niepubliczną Poradnią „ALTER”,
 współpraca z przedszkoliadą , udział w spartakiadzie sportowej przedszkolaków,
 współpraca z ośrodkiem kształcenia ustawicznego w Zabrzu w zakresie realizacji
ogólnopolskiego programu Optymistycznego Przedszkola,
 współpraca z Fundacją ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom - propagowanie idei głośnego, codziennego czytania wśród rodziców oraz nauczycieli,
 współpraca z służbami mundurowymi: Policja, Straż Pożarna, Izba Celna, Straż Graniczna, Jednostka Wojskowa,
 współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami „Droga”, „Caritas”, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, „Pomóż im”, „Szlachetna Paczka”,
 współpraca w zakresie realizacji innowacji programowej „Dlaczego w trawie piszczy?”
oraz honorowego patronatu imprez organizowanych w przedszkolu o zasięgu wojewódzkim i międzynarodowym z instytucjami i organizacjami przyrodniczymi i ekologicznymi,
 wycieczki do biblioteki osiedlowej, kina, teatru, Galerii im. Sleńdzińskich, muzeum
przyrody,
 KTA - Udział w Pikniku Błękitnych Serc.
6. Działania szkół podstawowych i gimnazjalnych:
 Wspólne zajęcia rodzinne:
 zrealizowano grant „RAZEM – ja moja rodzina i szkoła” – w ramach grantu zorganizowano wspólne dla dzieci, rodziców/dziadków formy aktywnego spędzania czasu po
zajęciach lekcyjnych typu: rodzinne muzykowanie, wspólne gotowanie, wieczór filmowy, Piknik Naukowy,
 organizowanie imprez szkolnych w ramach: Dnia Matki, Ojca, Babci, Dziadka,
 organizacja cyklicznych uroczystości integrujących społeczność szkolną: „Wieczór pieśni patriotycznej”, „Wieczór kolęd”, „Festyn rodzinny”, „Festiwal talentów”, „Koncert
piosenek dla babci i dziadka”,
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współpraca z rodzicami przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych,
włączanie rodziców w planowanie, organizację i udział w wycieczkach szkolnych,
współpraca z rodzicami przy realizacji programu „Śniadanie daje moc”,
uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych i statuetek dla uczniów i ich rodziców,
prowadzenie z rodzicami korespondencji w e-dzienniku,
organizacja wywiadówek szkolnych oraz konsultacji dla rodziców uczniów w każdym
ostatnim tygodniu danego miesiąca,
wieczór kolęd z udziałem rodzin uczniów - w festynie rodzinnym oraz wieczorze kolęd
uczestniczą rodziny naszych uczniów, uczniowie i nauczyciele. Dzięki wspólnej aktywności i spędzaniu czasu wzrasta stopień integracji ze szkołą,
organizowanie imprez i uroczystości szkolnych krzewiących wartości rodzinne,
organizowanie rodzinnych konkursów np. szkolny konkurs: „Moja rodzina moim autorytetem”,
społeczne zajęcia taneczne dla mam, babć itd. uczniów szkoły „Nauka tańca flamenco”,
„Etyka nie tylko dla smyka” - program pilotażowy mający na celu kształtowanie postaw moralno- etycznych. SP nr 16 była jedną z dziesięciu szkół w województwie podlaskim, biorącą w nim udział. Projekt przygotowany został przez Wydział Rozwoju
Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji,
wspólne wyjazdy integracyjne z rodzicami,
realizacja grantów: „Tenis stołowy sposobem na rodzinną aktywność” oraz „A teatr
jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”. Oba granty mają na celu uatrakcyjnienie
spędzania czasu wolnego przez dzieci zaniedbane wychowawczo, pokazanie, że rodzina jest wartością wyższą, a wspólne spędzanie czasu wolnego nie ogranicza się do
siedzenia przed komputerem czy telewizorem,
udział rodziców w warsztatach organizowanych w ramach realizacji Programu Erasmus+, projekt „Każde dziecko jest artystą”,
„Razem w rodzinie – bliżej, uważniej”. Celem projektu jest pogłębianie odpowiedzialności rodziców/opiekunów prawnych odpowiedzialności za proces wychowawczy ich
dzieci poprzez aktywny udział w życiu szkoły, jako miejsca przyjaznego uczniom
i otwartego na współpracę z rodzicami,
wieczór kolęd z udziałem rodzin uczniów - w festynie rodzinnym oraz wieczorze kolęd
uczestniczą rodziny naszych uczniów, uczniowie i nauczyciele. Dzięki wspólnej aktywności spędzaniu czasu wzrasta stopień integracji ze szkołą.
Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym:
współpraca z rodzicami i instytucjami na rzecz wsparcia i dziecka i rodziny (MOPR,
Sąd Rodzinny i Nieletnich, Policja, Straż Miejska, Stowarzyszenie DROGA, asystenci
rodziny, ETAP,
akcja „Choinki Nadziei”, wolontariat młodzieży w domach pomocy społecznej.
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 współpraca z różnymi instytucjami m.in. „CARITAS”, schronisko zwierząt w Białymstoku; Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historyczne, Muzeum Podlaskie, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Muzeum Wojska, Związek Sybiraków,
 współpraca ze Stowarzyszeniem „Otwarty Dom”, Hospicjum dla dzieci, PCK, Dom
Matki i Dziecka w Supraślu,
 współpraca z Wydziałem Prewencji KMP w Białymstoku, Urzędem Miejskim w Białymstoku, Kuratorium Oświaty, z dyrekcją i wychowawcami Internatu, Stowarzyszeniem „Ku dobrej nadziei”, Fundacją „Pomóż Im”, Centrum Współpracy Organizacji
Pozarządowych, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną Białymstoku, Punktem Konsultacyjnym Stowarzyszenia „ETAP”, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku.
7. Działania szkół ponadgimnazjalnych:
 współpraca z różnymi instytucjami min. „Stowarzyszenie Droga”, „CARITAS”, schronisko zwierząt w Białymstoku; Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historyczne, Muzeum Podlaskie, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Muzeum Wojska, Związek Sybiraków,
 współpraca ze Stowarzyszeniem „Otwarty Dom”, Hospicjum dla dzieci, PCK, Dom
Matki i Dziecka w Supraślu,
 współpraca z Wydziałem Prewencji KMP w Białymstoku, Urzędem Miejskim w Białymstoku, Kuratorium Oświaty, z dyrekcją i wychowawcami Internatu, Stowarzyszeniem „Ku dobrej nadziei” Fundacją „Pomóż Im”, CARITAS, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
w Białymstoku, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną Białymstoku, Punktem Konsultacyjnym Stowarzyszenia „ETAP”, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
nr 2 w Białymstoku,
 organizacja dni otwartych dla rodziców,
 współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym: wspólne obchody świąt, uroczystości
patriotycznych, stały kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów,
 przeprowadzanie Komisji Wychowawczych w celu wsparcia roli rodziców i eliminowania zachowań niepożądanych u uczniów,
 upowszechnianie informacji o ofertach placówek wspierających dzieci i rodzinę,
 współpraca ze specjalistami z MOPR, Ośrodka „ETAP”, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
 Mikołajkowy turniej siatkówki oraz Walentynkowy turniej siatkówki – rozgrywki
sportowe dla uczniów i ich rodzin,
 współpraca ze Stowarzyszeniem „Otwarty Dom”, Hospicjum dla dzieci, PCK, Dom
Matki i Dziecka w Supraślu,
 organizowanie wywiadówek profilaktycznych dla rodziców,
 udział młodzieży w zajęciach organizowanych przez instytucje, organizacje, uczelnie
wyższe,
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 Dzień Babci i Dziadka organizowany na terenie szkoły.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.


























Działania realizowane przez przedszkola:
„Tworzymy razem” - cykliczne wykonywanie działań w domu przez całe rodziny,
organizowanie spotkań z rodzicami na tematy przez nich wybrane,
współpraca ze Stowarzyszeniem Innovatione (integracja międzypokoleniowa),
współpraca z fundacją „Pomóż Im”,
współpraca ze schroniskiem: „Azyl”, „Kotkowo”,
współpraca z Klubem Seniora,
współpraca z instytucjami: Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum Podlaskie, Teatr Lalek,
Opera i Filharmonia Podlaska,
organizowanie uroczystości przedszkolnych: Dzień Przedszkolaka, Patriotyczne śpiewanie, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Dzień Rodziny,
organizowanie konkursów rodzinnych: „Zima zawitała, Białystok zaczarowała”, „Stroik Bożonarodzeniowy”, „Pocztówka dla Misia”, „Witaminkowy zawrót głowy”,
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
organizowanie w przedszkolu zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców,
współpraca z rodzicami: „Spotkanie przy choince”, „Dzień babci i dziadka”,
zakończenie roku, Festyn, zajęcia otwarte „Zabawy z j. angielskim”,
włącznie rodziców w akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola: Szlachetna paczka, Góra Grosza, Cała Polska Czyta Dzieciom,
wspólna organizacja festynów, imprez i uroczystości o charakterze przedszkolnym
i rodzinnym,
zajęcia otwarte, Festyn Rodzinny, Rajd rowerowy, akcje charytatywne, konsultacje
indywidualne, współpraca z rodzicami przy organizacji uroczystości: Święto Przedszkola, Wieczernica, Wigilia,
realizacja Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych,
przedszkole ze środowiskiem - różnorodne działania (spotkania nauczycieli, wspólne
zajęcia, konkursy) we współpracy ze środowiskiem lokalnym (Szkoła Podstawowa nr
34, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych, Parafia przy ul. Pogodnej),
wycieczki do biblioteki osiedlowej, kina, teatru, Galerii im. Sleńdzińskich, muzeum
przyrody,
organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów lub szkoleń z psychologiem, pedagogiem w ramach wspierania wychowawczego rodziców,
organizowanie spotkań i festynów integracyjnych typu – Grzybobranie, Święto pieczonego ziemniaka, Zimowy Kulig, S.O.S. dla Ziemi – happening połączony z akcją
sprzątania świata,
organizowanie spotkań okolicznościowych wynikających z realizacji programy – Spotkania Jasełkowe, Święto Rodziny,
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 współpraca ze środowiskiem lokalnym, działania pomocowe potrzebującym pomocy
rzeczowej (hospicjum, Dom dziecka, Schronisko dla piesków),
 współpraca z MOPR, Policją, Strażą Pożarną.
2. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Realizacja grantu „Sztuka wychowania - sztuka mądrego człowieka kreowania” – uczniowie razem z członkami rodzin i nauczycielami biorą udział w imprezach integracyjnych, a uczniowie klas I – VI w warsztatach i przedstawieniach o tematyce profilaktycznej oraz warsztatach pierwszej pomocy,
 współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 współtworzenie z rodzicami programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
 zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy instytucji wspierających rodzinę,
 włączanie rodziców do prac społecznych na rzecz szkoły,
 organizacja Dni Otwartych dla przyszłych uczniów szkoły,
 współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza ze środowiskiem,
 Festyn osiedlowy „Dzieci – dzieciom” organizowany we współudziale z Białostocką
Spółdzielnią Mieszkaniową,
 Rodzinny Festiwal Talentów z udziałem dzieci z okolicznych przedszkoli,
 Dni Otwarte Szkoły - promocja działań szkoły w środowisku lokalnym,
 rodzinne spotkania integracyjne uczniów i rodziców klas I –III,
 Dzień Patronki Szkoły,
 udział rodziców w akcjach organizowanych na terenie szkoły (akcje charytatywne,
kiermasze, spektakl teatralny),
 udział rodziców w lekcjach otwartych,
 włączenie rodziców w organizację imprez („Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”,
festyn „Bezpieczny w szkole, w domu na ulicy”, Rowerowy Rajd Papieski),
 organizacja Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego,
 organizacja w szkole „Rodzinnego Rodziny”, „Wieczór Pieśni Patriotycznej”,
 systematyczna indywidualna praca z rodzicami potrzebującymi wsparcia w radzeniu
sobie z trudnymi sytuacjami, w pracy z dzieckiem,
 w ramach programu „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole”: drzwi otwarte szkoły,
 udział rodziców w Białostockiej Akademii Rodziny,
 współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza ze środowiskiem,
 integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły, uczestnictwo w uroczystościach i imprezach miejskich, dbanie o pozytywne relacje ze środowiskiem lokalnym,
 organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Uśmiechu – festyn miał na celu
integrację środowiska rodzinnego i lokalnego,
 Organizacja XVIII Wiosennego Biegu z Trójką – impreza sportowa mająca na celu
promocję zdrowego stylu życia i integrację środowiska lokalnego,
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 współpraca z rodzicami i instytucjami na rzecz wsparcia i dziecka i rodziny (MOPR,
Sąd Rodzinny i Nieletnich, Policja, Straż Miejska, Stowarzyszenie DROGA, asystenci
rodziny, Piecza zastępcza itp.) – kontynuacja działań.
3. Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 Zaangażowanie rodziców w życie szkoły - udział w uroczystościach szkolnych,
 udział w programie Szkoła Przyjazna Rodzinie,
 „Stres pod kontrolą” - program cykliczny, realizowany w ciągu 1 roku szkolnego, ma
na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu
zawodowym i osobistym,
 program „Szkoła Dobrego Wyboru” - zajęcia dla uczniów oraz psychoedukacja
rodziców z obszaru profilaktyki i umiejętności społecznych,
 współpraca ze Związkiem Niewidomych, Fundacją „Szansa Dia Niewidomych” w zakresie pomocy uczniom i rodzinom z dysfunkcją wzroku,
 działania szkoły w zakresie wolontariatu, organizowanie i udział w akcjach w zakresie
pomocy rodzinom, współpraca z Caritasem, Fundacją „Pomóż im”, Stowarzyszeniem
pomocy „Rubież”,
 współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży,
 organizacja szkolnego Maratonu pisania listów Amnesty International,
 inicjatywa obywatelska – zbieranie podpisów pod Budżetem Obywatelskim,
 opieka nad miejscami Pamięci Narodowej w Starosielcach,
 organizacja pikniku integracyjnego dla społeczności szkolnej i lokalnej - kierowanie
rodziców na konsultacje specjalistyczne organizowane przez placówki wspierające
rodzinę,
 współpraca wychowawców i pedagogów ze środowiskiem rodzinnym uczniów.
4. Działania realizowane przez pozostałe placówki:
 Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku:
 współorganizacja imprez i uroczystości z placówkami oświatowymi naszego Miasta
oraz partnerami społecznymi.
Programy i działania nowoutworzone:
1. Działania przedszkoli:
 Projekt edukacyjny „Twórczy Przedszkolak” i konkurs literacki dla dzieci, rodzin i nauczycieli „Najpiękniejsza bajka”,
 Projekt edukacyjny „Blisko, bliżej, czyli świat wokół nas” i konkurs dla rodzin „Zwierzaki - Cudaki”.
2. Działania pozostałych placówek:
 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego:
1) stała współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Białegostoku na rzecz wspierania rodzin i osób z niepełnosprawnością, w tym:
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2)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Podlaski,
Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockiej,
Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Białymstoku,
Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku,
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”,
Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
„Decybelek”,
Fundacja „Psi Uśmiech”,
Fundacja „Oswoić Świat”,
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym lub Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju,
Integrujące Stowarzyszenie „Jeden Świat” im. prof. Zbigniewa Religi,
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. W. Kikolskiego,
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI.
współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku: prowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli różnych szczebli edukacyjnych (m.in. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, itd.) w obszarze umiejętności wychowawczych i doskonalenia
metod komunikacji.

KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.3. ROZWIJANIE SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIEĆMI I RODZINĄ
Programy i działania zrealizowane:
1. Remont budynku przy ul. gen. Józefa Bema 89D z przeznaczeniem I piętra na potrzeby Szkoły Rodzenia.
2. Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Moje, Twoje, Nasze” przy
ul. Barszczańskiej (świetlica).
3. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016
(w ramach którego dofinansowano zatrudnienie 8 asystentów rodziny).
4. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 Współpraca z instytucjami:
 Strażą Miejską „Bezpieczne spotkania” - cykl zajęć profilaktycznych,
 IV Komisariatem Policji – zajęcia o bezpieczeństwie z Dzielnicową,
 Centrum Ochrony Dzieci i Rodziny - konsultacje indywidualne dla rodziców,
 służbą zdrowia,
 Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku.
 Programy profilaktyczne:
 Program „Chronimy Dzieci” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 „Można inaczej” – profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji,
 „Zrozumieć dziecko” – program psychoedukacyjny dla rodziców,
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 Program „Kulinarny Zakątek”- wspólne przygotowywanie posiłków przez rodziców
i dzieci,
 układanie jadłospisów, promocje zdrowej żywności,
 Procedura Niebieskiej Karty.
 Zajęcia edukacyjne dla rodziców:
 organizacja cyklu zajęć otwartych organizowanych w 6 grupach „Jak bawić się
z dzieckiem”,
 prowadzenie „Gazetki dla rodziców”, m.in. na temat profilaktyki i odpowiedzialnego
sprawowania opieki nad dziećmi.
5. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe:
 Programy:
 „Szkoła Dobrego Wyboru” – Program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do
uczniów i ich rodziców mający na celu profilaktykę antynarkotykową,
 Zachowaj trzeźwy umysł - kampania skierowana do uczniów klas I-VI i ich rodziców,
 Akademia dla rodziców - pogadanki, prelekcje, prezentacje multimedialne,
 „Zdrowe żywienie dla dzieci w wieku szkolnym”,
 Rola rodzica w prawnym zapewnieniu opieki nad dzieckiem – Odpowiedzialność
prawna rodziców do 13 r.ż. dziecka,
 Podejmowanie działań zgodnych z procedurą interwencji w zakresie przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi - spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji,
 Stosowanie procedur postępowania wobec uczniów w szkole w sytuacjach problemowych z zakresu profilaktyki i wychowania.
 Działania monitorujące potencjalne zagrożenia dla ucznia:
 przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
 obserwacje uczniów,
 rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami,
 reagowanie na problemy związane z sytuacją dziecka i rodziny, porady, rozmowy terapeutyczne, kierowanie do odpowiednich instytucji wspierających dziecko i rodzinę.
 Zajęcia edukacyjne dla uczniów:
 zajęcia integracyjne w klasach IV w celu poznania potrzeb, zainteresowań oraz niepewności uczniów,
 zajęcia dotyczące normy i zasady społeczne obowiązujące w szkole, relacjach
koleżeńskich, klasowych – konsekwencje ich nieprzestrzegania,
 zajęcia dotyczące poszanowanie cudzej własności – zasady kultury, normy społeczne
– konsekwencje (Komenda Miejska Policji),
 zajęcia Nasz Kodeks Klasowy,
 cykl spotkań na temat emocji, agresji i radzenia w trudnej sytuacji, szukania pomocy,
 zajęcia psychoedukacyjne „Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych”,
 zajęcia „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – kurator zawodowy z Sądu
239 | S t r o n a


























Rodzinnego i Nieletnich,
zajęcia „Uzależnienia” – ETAP,
organizowanie cyklicznych zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat zaistniałych
problemów,
zajęcia psychoedukacyjne dla dziewcząt klasy VI „Między nami kobietkami”,
zajęcia psychoedukacyjne z dziewczętami klasy VI – tematyka dostosowana do
potrzeb dziewcząt (m.in. dojrzewanie, emocje, samoocena, samoakceptacja, grupa
rówieśnicza – jak nie zgubić się…),
zajęcia „Spotkania z Obcym” – Straż Miejska,
współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP” - udział uczniów
klas V i VI w warsztatach dotyczących uzależnień,
organizacja półkolonii w ramach „otwartych drzwi” podczas wakacji,
prowadzenie zajęć dla uczniów placówki „Szkoła uczy, bawi, wychowuje w niej się
dziecko dobrze czuje”,
program profilaktyczny „SAPER-czyli jak rozminować agresję”,
zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego.
Zajęcia edukacyjne dla rodziców:
tworzenie punktów informacyjnych dla rodziców o zagrożeniach i patologiach,
tablica informacyjna dla rodziców (o sposobach radzenia sobie z problemami: adresy
placówek wspomagających proces dydaktyczno - wychowawczy),
spotkania indywidualne z rodzicami odnośnie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych,
spotkania ogólne ze specjalistami na temat określonych zagrożeń, konsultacje na
terenie szkoły ze specjalistami, rodzicami, nauczycielami,
spotkania dla rodziców na temat porozumiewania się z dzieckiem w trosce o jego
rozwój oraz z zakresu szkolnej profilaktyki uzależnień,
ogólnoszkolne zebrania dla rodziców „Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież”.
Współpraca z instytucjami:
współpraca z MOPR, z kuratorami Sądu Rodzinnego, z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną Nr 2 w Białymstoku, z CODiR „Klanza” w Białymstoku,
współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP” - udział uczniów
klas V i VI w warsztatach dotyczących uzależnień,
cykliczne rozmowy z kuratorami sądowymi w sprawach uczniów objętych nadzorem
z powodu demoralizacji.
Kursy i szkolenia dla nauczycieli:
udział w kursach i szkoleniach zwiększających kompetencje nauczycieli w rozmowie
z uczniami i rodzicami,
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 udział nauczycieli w szkoleniach i kursach, w których zdobywają umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych: „Nie pal przy mnie proszę”,
„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”,
 przygotowanie nauczycieli do prowadzenia z uczniami Tutoringu – 10 nauczycieli.
6. Działania zrealizowane przez ponadgimnzazjalne:
 Spotkania z rodzicami dotyczące uzależnień, zdrowego żywienia, Cyberprzemocy i telefonów komórkowych – Stalking,
 podejmowanie działań zgodnych z procedurą interwencji w zakresie przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi,
 stosowanie procedur postępowania wobec uczniów w szkole w sytuacjach problemowych z zakresu profilaktyki i wychowania,
 udzielanie indywidualnych porad, konsultacji skierowanych do uczniów i rodziców,
 udzielanie informacji na temat specjalistycznych placówek prowadzących działania
profilaktyczne i pomocowe ukierunkowane na wspieranie rodzin,
 warsztaty prowadzone przez policję „Dopalacze”,
 organizowanie zajęć profilaktycznych na terenie szkoły oraz Młodzieżowego Ośrodka
Terapii i Readaptacji „ETAP”,
 profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych – budowanie postaw asertywnych na bazie programu „Elementarz” – zajęcia dla klas 1 z pedagogiem XILO
/maj-czerwiec 2016r./,
 program Punktu Konsultacyjnego „MONAR” w Białymstoku „Profilaktyka poprzez
wartości” – dla uczniów wszystkich klas pierwszych wraz z wychowawcami /17.0524.05.2016r./,
 program dotyczący przemocy – „Agresja i przemoc – jak sobie radzić w sytuacji przemocy” – dla klas 1 ze specjalistą /13.05.2016r./,
 zajęcia dla uczniów klas 2 „Spotkania z położną” – zajęcia profilaktyczne dot. edukacji
zdrowotnej (dla grup dziewcząt i chłopców) /01.06-02.06.2016r./,
 Program Integracyjno-adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych – wrzesień 2016r.,
 diagnoza psychologiczno-pedagogiczna klas pierwszych w ramach Programu integracyjno - adaptacyjnego XILO /13.09-23.09.2016r./,
 profilaktyka uzależnień - odpowiedzialność za zdrowie własne i innych – zajęcia informacyjno-edukacyjne dla klas 2 w Ośrodku ETAP w Białymstoku /18.1027.10.2016r./,
 „Rozpoznanie własnych potrzeb edukacyjnych i trudności w nauce oraz stres i sposoby radzenia sobie z nim” – zajęcia dla klas 1 z pedagogiem XILO /09.11.16r.,
18.11.16r., 30.11.2016r./,
 „Dojrzałe funkcjonowanie w rolach społecznych na progu dorosłości” zajęcia dla klas
trzecich z pedagogiem XILO /03.04.2016r.; 10.11.2016r.; 14.11.2016r./,

241 | S t r o n a

 profilaktyka stresu i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi – Program: „Stres przed
maturą – stres pod kontrolą” dla klas 3 /realizacja: 01.03-23.03.2016r. oraz 05.1215.12.2016r./,
 realizacja współpracy z rodzicami i pedagogizacja rodziców,
 realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole,
 współpraca z Wydziałem Prewencji KW Policji spotkania edukacyjne dla młodzieży.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Remont, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Sukiennej 5 i Ciepłej 4.
2. Remont budynku przy ul. Ks. Suchowolca 25 D z przeznaczeniem na potrzeby Stowarzyszenia „My Dla Innych”.
3. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białystok
na lata 2015-2017.
4. Działania realizowane przez przedszkola:
 program „Akademia Aquafresh”,
 program „Bezpieczny przedszkolak”,
 program z zakresu wychowania zdrowotnego „Zdrowe przedszkolaki”,
 program „Akademia Aquafresh”,
 wdrażanie programu wychowawczego miasta Białegostoku,
 systematyczne współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną – zapewnienie
konsultacji z pedagogiem, psychologiem, logopedą,
 współpraca z MOPR w celu zapewnienia dopłat do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie,
 współpraca z Poradnię Lekarską w celu propagowanie badań i szczepień lekarskich,
 propagowanie informacji o działalności Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA
Oddział Białostocki.
5. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Zajęcia edukacyjne dla uczniów:
 prowadzenie zajęć dla uczniów placówki Szkoła uczy, bawi, wychowuje w niej się
dziecko dobrze czuje,
 Zachowaj trzeźwy umysł-kampania skierowana do uczniów klas I-VI i ich rodzicówkolejna edycja,
 Akademia dla rodziców - pogadanki, prelekcje, prezentacje multimedialne – tematyka
dostosowana do potrzeb szkoły,
 kontynuowanie działań zgodnych z procedurą interwencji w zakresie przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi,
 stosowanie procedur postępowania wobec uczniów w szkole w sytuacjach problemowych z zakresu profilaktyki i wychowania,
 objęcie uczniów tutoringiem,
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 przygotowanie szkoły do spełniania standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych.
 Programy:
 realizacja programu „Moje emocje” w klasach IV,
 realizacja lokalnego programu „Wychowawca podwórkowy”,
 realizacja programu „Bezpieczny Internet”,
 realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”,
 program profilaktyczny „SAPER - czyli jak rozminować agresję”, Programy profilaktyczne realizowane we współpracy ze Strażą Miejską, Policją i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku.
 Współpraca z instytucjami:
 współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1,
 współpraca z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA,
 współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi rodzinę (np.
Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven, MOPR, kuratorzy sądowi, PCK,
ETAP, DROGA, CARITAS, Koalicja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).
 Zajęcia edukacyjne dla rodziców:
 spotkania z rodzicami dotyczące uzależnień, zdrowego żywienia, Cyberprzemocy i telefonów komórkowych – Stalking.
6. Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 spotkania z rodzicami dotyczące uzależnień, zdrowego żywienia, Cyberprzemocy i telefonów komórkowych – Stalking,
 podejmowanie działań zgodnych z procedurą interwencji w zakresie przeciwdziałania
narkomani i alkoholizmowi.
Programy i działania niezrealizowane:
1. Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku:
 program szkoleniowy „Szkoła dla Rodziców” - brak chętnych rodziców w możliwych
dostępnych terminach.
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.4. WSPIERANIE SYSTEMU INSTYTUCJI ASYSTENTA RODZINY
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
rok 2016 dofinansowano zatrudnienie 8 asystentów rodziny.
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Opis działań podjętych w ramach „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2015-2017” znajduje się w pkt.
B.5.1. niniejszego Raportu.
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.5.5. WYPRACOWANIE I WSPIERANIE SYSTEMU BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Programy i działania zrealizowane:
1. W 2016 r. wybudowano 172 gminne lokale mieszkalne, z czego 70 lokali przy ul. gen.
Józefa Bema 100C, 68 lokali przy ul. gen. Józefa Bema 100 D oraz 34 lokale przy ul.
gen. Józefa Bema 100E. Realizacja tych inwestycji wpłynęła na zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego i umożliwiła poprawę warunków mieszkaniowych osób
uprawnionych do otrzymania mieszkania z zasobu Miasta oraz poprawę racjonalności
wykorzystania zasobu.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Trwa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 32 lokalami mieszkalnymi
przy ul. Borsuczej, na którą uzyskano finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat BGK.
2. II Etap Budowy Osiedla Bema.
3. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych.
4. 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 zajmowanego lokalu mieszkalnego. Obniżki przyznawane są na rok z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadku utrzymywania się niskiego dochodu. Z obniżki
czynszu korzysta około 23,38% mieszkańców gminnego zasobu mieszkaniowego.
5. Kontynuacja programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją umożliwiającego ułatwianie spłaty zadłużenia mieszkańcom komunalnego zasobu mieszkaniowego, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i w związku
z tym zaprzestali opłacania czynszu za najem lokali mieszkalnych. Dzięki programowi
można uzyskać pomoc w spłacie zadłużenie poprzez: umorzenie części zadłużenia,
odroczenie terminu płatności lub rozłożenie spłaty na raty. Do programu przystąpiło
1 334 osób, przy czym nie wszystkie osoby dotrzymały warunków zawartego w ramach programu porozumienia, tj. terminowego regulowania bieżących należności,
przez co utraciły prawo do skorzystania z przewidzianych form pomocy.
6. Kontynuacja programu umożliwiającego odpracowanie zadłużenia z tytułu używania
lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego w formie świadczenia
rzeczowego na rzecz Gminy Białystok. Wykonanie świadczenia rzeczowego rozliczane
jest według stawki 10 zł za każdą przepracowaną godzinę, na zasadzie kompensaty

244 | S t r o n a

wierzytelności. Od początku realizacji programu spłacono zadłużenie w kwocie
620 050,00 zł. W grudniu 2016 r. rozszerzono podmiotowo krąg dłużników, którzy
mogą skorzystać z tej formy pomocy o osoby posiadające zadłużenie z tytułu byłych
najmów lokali użytkowych, dzierżaw 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 ZADAŃ PROZDROWOTNYCH I PROFILAKTYCZNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. Działania zmierzające do zmniejszenia szkodliwości palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białystok.
2. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK przy ul. Sienkiewicza 79.
3. Działania zrealizowane w przedszkolach
 Działania zrealizowane w większości placówek:
 „Chronimy dzieci” - realizacja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
 „Przyjaciele Zippiego” – profilaktyka zdrowia psychicznego, nauka radzenia sobie
z trudnymi emocjami,
 czytanie bajek terapeutycznych,
 realizacja programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”,
 realizacja programu „Akademia zdrowego przedszkolaka,
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – realizacja IX edycji programu,
 „Czyste powietrze wokół nas” – VIX edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji
Zdrowotnej,
 „Dzieciaki Mleczaki” – program realizowany przez Polska Izbę Mleka,
 „Kubusiowi przyjaciele natury”,
 „Przedszkole przyjazne zdrowemu odżywianiu i aktywności fizycznej”,
 Realizacja programów: „Co warto jeść”, „Dzieciaki mleczaki”, „Moje dziecko idzie do
szkoły”, „Kubusiowi przyjaciele natury”,
 Innowacja pedagogiczna: „Choć nie wszystko zrobię sam, to o zdrowie zawsze dbam”
– program dla grup dzieci niepełnosprawnych,
 „Co warto jeść” – promocja zdrowego żywienia, nauka zasad piramidy pokarmowej,
 „Szpital pluszaka”-zasady udzielania pierwszej pomocy,
 „Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć” – zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna,
ćwiczenia sprawnościowe,
 „Czyste powietrze wokół nas” - Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej,
 realizacja Programów zdrowotnych: Dzieciaki Mleczaki, Sprintem do Maratonu, Aquafresh, Czyste powietrze wokół nas,
 udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
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 organizacja Miejskiego turnieju wiedzy i sprawności „Dzieciaki mleczaki, zdrowe
przedszkolaki” V edycja.
 Działania profilaktyczne i prozdrowotne zrealizowane w niektórych placówkach:
 spotkania z trenerami piłki nożnej „Włókniarz”,
 Akademia Aquafresh - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej,
 innowacja pedagogiczna: „Choć nie wszystko zrobię sam, to o zdrowie zawsze dbam”
– program dla grup dzieci niepełnosprawnych,
 „Dzieci nie jedzą śmieci” – program zajęć edukacyjnych dedykowanych zdrowym produktom,
 grant Recepta na zdrowie - Żyjmy zdrowo - na sportowo. Program promujący zdrowy
styl życia – aktywność fizyczna połączona ze zdrowym żywieniem,
 program przeciwdziałania otyłości u dzieci- zdrowe odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej (polsko – szwajcarski program),
 realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
 przegląd dzieci pod kątem wad postawy,
 realizacja programu autorskiego „Wiem co jem”,
 organizacja Miejskiego turnieju wiedzy i sprawności „Dzieciaki mleczaki, zdrowe
przedszkolaki” V edycja,
 projekt edukacyjny „Bezpieczne wakacje”,
 projekt edukacyjny „Każdy Polak Ci to powie, że sport, to zdrowie”.
4. Działania zrealizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych:
 Działania profilaktyczne i prozdrowotne zrealizowane w większości placówek:
 spotkania z trenerami piłki nożnej „Włókniarz”,
 Akademia Aquafresh- Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotne,
 program „Owoce w szkole”,
 „Szkoła Dobrego Wyboru” – Program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do
uczniów i ich rodziców mający na celu profilaktykę antynarkotykową,
 „Nie pal przy mnie, proszę!” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” – programy profilaktyczne o tematyce antynikotynowej,
 „Mleko z klasą” – program realizowany we współpracy z ARR mający na celu wyrabianie nawyków zdrowego żywienia,
 „Trzymaj formę !” – program profilaktyczny promujący zasady zbilansowanej diety
i aktywności fizycznej,
 program zapobiegania wszawicy „Problem z głowy”,
 fluoryzacja zębów prowadzona przez pielęgniarkę szkolną,
 zajęcia: Emocje – znam , nazywam, rozpoznaje,
 zajęcia: „Mówię głośno na co się nie zgadzam”,
 Dobrze robisz mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją,
 Kodeks Kulturalnej Klasy,
 program: Zachowaj Trzeźwy Umysł „Na Skrzydłach przyjaźni”,
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 program profilaktyki alkoholowej „Debata”,
 program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole dla klas IV- IV,
 Pierwszy Dzień Wiosny pod hasłem „W zielonej krainie” - warsztaty dotyczące przygotowania zdrowych posiłków,
 „Uzależnienie to nie sposób na życie” – zajęcia wychowawczo – profilaktyczne na terenie Ośrodka ETAP,
 organizacja akcji „Światowy Dzień bez papierosa”, „Światowy dzień rzucania palenia”,
Dnia Bezpiecznego Internetu.
 Działania zrealizowane w niektórych placówkach:
 Pierwszy Dzień Wiosny pod hasłem „W zielonej krainie” - warsztaty dotyczące przygotowania zdrowych posiłków,
 przedstawienie o higienie,
 organizacja Festynu prozdrowotnego „Do przodu żyj”,
 warsztaty dotyczące uzależnień w Etapie oraz zajęcia w klasach,
 działania związane z segregacją śmieci,
 „Saper - czyli jak rozminować agresję” - dla klas IV-VI,
 „Przeciwdziałanie przemocy i agresji szkole”,
 Profilaktyka w zakresie uzależnienia od alkoholu – zajęcia psychoedukacyjne,
 zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji,
 organizacja spotkania w ramach programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem”,
 „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj Formę” - programy zrealizowane przy
współpracy z Sanepidem,
 zajęcia profilaktyczne: „Stres przed egzaminem - jak sobie poradzić?”, „Ponoszę odpowiedzialność za swoje czyny”, „Szacunek wobec siebie i innych”, „Pozytywne postrzeganie siebie”, „Bezpieczne wakacje 2016”,
 realizacja projektów, finansowanych przez Miasto Białystok: „Nasza rodzina jest jak
drużyna”, „Pracownia rodzinna, czyli mamo, tato otwórzmy się na sztukę”,
 realizacja programu „Nikotyna – legalny narkotyk”, „Alkohol – pomyśl, zanim będzie
za późno”, zajęć informacyjno – edukacyjnych „Stop Cyberprzemocy”, zajęć z profilaktyki uzależnień i profilaktyki HIV/AIDS,
 udział w konferencjach poświęconych stylowi życia młodzieży Białegostoku oraz stanu zdrowia mieszkańców Białegostoku – 15.04.2016 r.,
 realizacja Programów zdrowotnych: Dzieciaki Mleczaki, Sprintem do Maratonu, Aquafresh, Czyste powietrze wokół nas,
 udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
5. Działania zrealizowane w szkołach ponadpodstawowych i gimnazjalnych:
 Działania profilaktyczne i prozdrowotne zrealizowane w większości placówek:
 program edukacyjny: Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej,
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 program edukacyjny: Stres pod kontrolą,
 zajęcia na temat zdrowego trybu życia,
 realizacja programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość” opracowanego
w ramach Projektu KIK/68 „Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”,
 pogadanki dotyczące chorób wirusowych,
 testy przesiewowe przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną.
 Działania zrealizowane w niektórych placówkach:
 przeprowadzenie akcji plakatowej z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu,
 zorganizowanie akcji w ramach Światowego Dnia AIDS – przy współudziale pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 warsztaty profilaktyczne realizowane we współpracy z Punktem konsultacyjnym MONAR (Profilaktyka zachowań ryzykownych), Komendą Miejską Policji („Handel ludźmi
oraz bezpieczeństwo imprez masowych”),
 podniesienie wiedzy i kompetencji nauczyciel i rodziców i w zakresie norm rozwojowych młodzieży i przejawów zaburzeń psychicznych poprzez opracowanie wykazu
zgromadzonej literatury psychologiczno-pedagogicznej dostępnej w szkole,
 opracowanie materiałów edukacyjnych - umieszczenie ich i uaktualnianie na stronie
internetowej szkoły,
 podnoszenie wiedzy i wzmacnianie umiejętności uczniów w zakresie ochrony zdrowia.
6. Działania zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych:
 Programy:
 Trzymaj Formę, Różowa Wstążeczka, Chronimy Dzieci, Profilaktyka wad cewy
nerwowe,
 „Stop Cyberprzemocy”,
 Profilaktyka uzależnień i profilaktyka przemocy-zajęcia prowadzone przez
pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku.
 Wystawy tematyczne i pogadanki:
 „Miejsce nauki i pracy bez papierosa. Dym tytoniowy szkodzi także niepalącym”,
 „Racjonalne żywienie receptą na zdrowie”,
 „Jesteśmy inni? Nic nie szkodzi – 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji”,
 „Bezpieczeństwo zimą na lodzie”,
 podejmowanie działań edukacyjno - informacyjnych w ramach realizacji programu
„Stop patologiom”,
 program „Chronimy Dzieci”,
 profilaktyka uzależnień oraz profilaktyka przemocy (Konsekwencje prawne czynów
przestępczych wśród osób nieletnich i osób dorosłych) - Komenda Miejska Policji
w Białymstoku,
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 pogadanki prowadzone przez pedagoga szkolnego z wybranymi grupami osób na
temat: odpowiedzialności za własne czyny, zwiększenia umiejętności radzenia sobie
z własną złością,
 podejmowanie działań prewencyjnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom i młodzieży.
 Działania profilaktyczne:
 wykorzystywanie monitoringu w celu obserwacji środowiska szkolnego,
 Pogadanki: „Uzależnienie – jak można go uniknąć”, „Odpowiedzialność karna
nieletnich”, „Tolerancja”, „Narkotyki – dopalacze – przemoc – zachowania ryzykowne
młodzieży”, „Przemoc rówieśnicza”, „Przestępczość internetowa”, „Przemoc
w rodzinie”, „Negatywne skutki uzależnienia od nikotyny”, odpowiedzialności za
własne czyny, zwiększenia umiejętności radzenia sobie z własną złością, współpraca
z Komendą Miejską Policji, III Komisariatem Policji oraz Patrolem Szkolnym w
Białymstoku, współpraca z Patrolem Szkolnym oraz Policją, kuratorami-interwencje.
7. Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
 Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku:
 badanie systemowe „Styl życia młodzieży Białegostoku” - opracowanie raportu (29
szkół),
 badanie systemowe „Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku” - opracowanie raportu (1 060 szkół),
 cykliczne cotygodniowe zajęcia sportowe dla rodziców z dziećmi (łącznie 450 osób
dorosłych i 495 dzieci).
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.











Działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
Działania z zakresu edukacji społecznej z zakresu ochrony zdrowia.
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Działania z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania realizowane przez przedszkola:
Pogramy:
„Czyste powietrze wokół nas” - udział w programie organizowanym przez SANEPID,
realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”,
Cykliczne konsultacje logopedyczne i ze stomatologiem na terenie przedszkoli,
Zajęcia sportowe „Przedszkoliada”,
„Co warto jeść”,
„Bezpieczny przedszkolak”,
„Szpital pluszaka”,
„Przyjaciele Zippiego”,
„Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć” – programy kontynuowane co roku,
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Program z zakresu wychowania zdrowotnego „Zdrowe przedszkolaki”,
Program „Akademia Aquafresh”,
„Dzieciństwo bez próchnicy”,
„Zdrowo jemy - szybko rośniemy”,
„W zdrowym ciele zdrowy duch” - program edukacji prozdrowotnej i ekologicznej,
„Wiem co jem”,
Żyj zdrowo kolorowo – propagowanie zdrowego żywienia,
Zdrowy ząbek – profilaktyka próchnicy.
Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
Kontynuacja programów prozdrowotnych:
realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”,
realizacja programu „Trzymaj formę”,
uczestnictwo w programie „Owoce w szkole”,
uczestnictwo w programie „Szklanka mleka”,
Klub Bezpiecznego Internetu,
warsztaty dotyczące uzależnień,
działania związane z segregacją śmieci,
zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji,
zajęcia edukacyjne z Bezpieczeństwa w sieci,
organizacja spotkań, apeli, imprez i zawodów promujących zdrowy tryb życia,
tematyka dotycząca zaburzeń odżywiania ujęta w planie godzin wychowawczych,
program edukacyjny: Stres pod kontrolą,
zajęcia na temat zdrowego trybu życia,
program „Oswoić smoka” – podejmowanie problematyki norm społecznie akceptowalnych i wartości na lekcjach j. polskiego, religii, etyce, historii, językach obcych,
sztuce, biologii, wychowaniu do życia w rodzinie.
Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
warsztaty dla młodzieży „Depresja wśród młodzieży”,
warsztaty dla młodzieży: „Przemoc rówieśnicza w sieci”,
warsztaty dla młodzieży: „Jak radzić sobie ze stresem?”.
Działania realizowane przez pozostałe placówki:
Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku:
badanie „Zjawisko przemocy w białostockiej rodzinie”.
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku:
badanie „Zjawisko przemocy w białostockiej rodzinie”.
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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. W ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 podjęto działania opisane w celu strategicznym B.
2. W ramach realizacji „Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 20142016” podjęto działania opisane w pkt. B.5.1.
3. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Realizacja zadania w formie zapewnienia posiłków odbywa się głównie w oparciu o Program ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015 r. poz. 821). Program jest wsparciem finansowym
gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Program ten ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
Program umożliwia udzielanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają
wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 tej ustawy. W związku z wejściem w życie Programu
Rada Miasta Białystok podjęła uchwały:
 Uchwałę nr LIV/630/14 z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności
przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Powyższa uchwała umożliwia przyznanie bezzwrotnej pomocy osobom samotnie gospodarującym oraz osobom w rodzinie posiadającym dochód powyżej 100% do wysokości 150% kryterium dochodowego.
 Uchwałę Nr LVIII/647/14 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej. Na podstawie tej uchwały – w ramach Programu
– można udzielić pomoc bezzwrotnej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
osobom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
 Uchwałę Nr LVIII/648/14 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Białegostoku w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Powyższa uchwała umożliwia wsparcie gmin,
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które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, udzielą pomocy, gdy uczeń albo
dziecko wyrażą chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola
poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym udziela się pomocy na ww. zasadach nie może
przekroczyć 20% wszystkich dzieci i uczniów dożywianych w poprzednim miesiącu kalendarzowym w przedszkolach i szkołach na terenie Miasta Białegostoku.
W 2016 r. pomoc w formie dożywiania (w ramach Programu) objęto 13 838 osób,
w tym 2 224 dzieci i uczniów (351 dzieci i uczniów otrzymujących posiłki bez decyzji
administracyjnych, 489 dzieci, którym przyznano posiłki do 7 roku życia, 1 735 uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej). W 2016r. dożywianie dzieci i młodzieży było realizowane w 156 placówkach na terenie Białegostoku, tj. w 90 szkołach,
57 przedszkolach oraz 7 żłobkach. W okresie wakacyjnym z Programu finansowane są
także posiłki dzieciom w trakcie pobytu na koloniach, obozach, półkoloniach itp. Programem objęte są również osoby dorosłe, korzystające z pomocy w formie obiadów
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku (w ramach Programu skorzystało 438 osób).
Prace społecznie użyteczne, realizowane na podstawie Porozumienia 8/PSU/FP/2016
z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Do wykonywania tych prac skierowano
34 osoby posiadające status osoby bezrobotnej, korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej. Były to prace o charakterze gospodarczym , porządkowym, remontowym
w cyklu 40 godzin miesięcznie. Bezrobotni kierowani do organizacji pożytku publicznego, szkół, przedszkoli, szpitala. Spośród skierowanych osób 16 zrezygnowało z ich
wykonywania, z czego 2 z powodu podjęcia zatrudnienia.
Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki
przez mieszkańców Miasta Białegostoku, realizowany na podstawie opublikowanej
w dniu 11 marca 2015 r. Uchwały Nr V/49/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 lutego
2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania
wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku. MOPR od
1.04.2015 r. realizuje program osłonowy. Realizacja programu przewidziana jest do
31 grudnia 2018 r. Program osłonowy adresowany jest do mieszkańców Miasta Białegostoku – osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek
emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych), osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym, osób
niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki przysługuje, jeżeli:
Miesięczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza osobom uprawnionym
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył kwotę 30 zł.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 175% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium do-
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chodowego na osobę w rodzinie, określonych odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy.
Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków
zleconych przez lekarza (pierwszego kontaktu lub specjalistę) jest przyznawana
w wysokości wydatków poniesionych na ten cel przez osobę uprawnioną lub uprawnionego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łącznie
nie może być wyższa od kwoty:
30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - w przypadku 1 osoby uprawnionej.
45% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - w przypadku 2 osób uprawnionych.
60% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - w przypadku 3 i większej liczby
osób uprawnionych.
Od 2016r. pomocą objęto 2 031 osób (z programu skorzystało 2214 osób uprawnionych).
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L
72 z 12.03.2014 r., str. 1). MOPR w Białymstoku dokonywał doboru i weryfikacji osób
uprawnionych do pomocy żywnościowej oraz wydawał skierowania po odbiór żywności w organizacjach pozarządowych uczestniczących na terenie Miasta Białystok w jej
dystrybucji. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej (są to m.in. bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności) i których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Osoby, które otrzymały skierowanie z MOPR w Białymstoku korzystały ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie (comiesięcznie) była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Ponadto w ramach ww. Programu, osoby spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej
mogły nieodpłatne uczestniczyć w działaniach towarzyszących, takich jak: warsztaty
kulinarne, warsztaty dietetyczne czy warsztaty edukacji ekonomicznej. Zarówno pomoc udzielana w formie produktów spożywczych, jak i zajęcia oraz warsztaty edukacyjne, miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób potrzebujących, włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie
społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem
pomocy rzeczowej) oraz wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Do pomocy w ramach PO PŻ w 2016 r. zakwalifikowano 4 583 osoby.
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KIERUNEK DZIAŁAŃ B.7.2. STWORZENIE SYSTEMU WCZESNEJ INTERWENCJI W ZAKRESIE REHABILITACJI ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I EDUKACJI
Programy i działania zrealizowane:
1. Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla: osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi, dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
2. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Utworzenie grupy samopomocowej oraz
przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno-integracyjnych dla rodziców/opiekunów
i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016. W dniach: 12-16.09.2016 r. przeprowadzono
działania poprzez:
 Warsztaty terapeutyczno-integracyjne w Kuklach dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów w łącznym wymiarze 24 godzin zajęć dydaktycznych.
 Zajęcia grupowe dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów oparte na
technikach relaksacyjnych oraz muzykoterapii.
 Trzy spotkania integracyjne dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów oraz
jedna wycieczka autokarowa do miejsc dziedzictwa kulturowego regionu.
 W wyniku realizacji zadania podczas warsztatów terapeutyczno-integracyjnych oraz
zajęć grupowych opartych na technikach relaksacyjnych, muzykoterapii osiągnięto
następujące rezultaty:
1) Przepracowano kwestie problemowe związane z obecnością osoby niepełnosprawnej
w rodzinie, umożliwiono wymianę doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych.
2) Opracowano strategię radzenia sobie z pojawiającymi się problemami w relacjach
z niepełnosprawnym, dorosłym dzieckiem.
3) Nabyto umiejętności nawiązywania relacji w grupie, rodzinie.
4) Wzmocniono więzi pomiędzy uczestnikami i rodzinami.
5) Utworzono grupę samopomocową, która stanowi naturalny system wsparcia dla
uczestników projektu.
3. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 badania przesiewowe, diagnoza przedszkolna, prowadzenie obserwacji,
 prowadzenie terapii logopedycznej,
 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 zajęcia edukacyjne dla dzieci w ramach projektu „Świadomy przedszkolak” przy
współpracy z Fundacją Impuls w Białymstoku – oswojenie dzieci z niepełnosprawnością,
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współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,
indywidualne konsultacje logopedyczne na terenie placówki,
indywidualne konsultacje rodziców z psychologiem na terenie przedszkola,
program „Szkoła Promująca Zdrowie”,
projekt edukacyjny „Mamo, Tato, poćwicz z nami – przedszkolakami”.
Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
gabinet profilaktyki zdrowotnej - stała współpraca z pielęgniarka szkolną,
bilans 7-latka,
realizacja programu profilaktyczno - zdrowotnego np. „Nie pal przy mnie proszę”,
monitorowanie frekwencji uczniów,
kierowanie do placówek i instytucji specjalistycznych,
informowanie rodziców o potrzebie diagnozy, konsultacji dziecka z udziałem specjalistów,
kierowanie do poradni specjalistycznych, zapoznawanie z ofertą placówek pomocowych.
Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
działalność Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej,
testy przesiewowe przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną,
program edukacyjny: Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej,
program edukacyjny: Stres pod kontrolą,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna - realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Rozwojowych oraz nauczania indywidualnego.

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach Modułu
I w następujących obszarach:
 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
1) Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
2) Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
1) Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
2) Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
1) Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
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2) Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne.
3) Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
 Udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym spełniającym warunki
uczestnictwa w programie. Rozpowszechnianie informacji o programie (broszury,
strona internetowa, udzielanie informacji osobom zgłaszającym się).
2. W ramach realizacji „Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 20142016” podjęto działania opisane w pkt. B.5.1.
3. Działania realizowane przez przedszkola:
 zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez specjalistę - nauczyciela z przedszkola,
 zajęcia dodatkowe z logarytmiki prowadzone przez specjalistę - nauczyciela z przedszkola,
 cykliczne konsultacje logopedyczne na terenie przedszkola,
 spotkania ze stomatologiem – przegląd stanu uzębienia dzieci,
 bezpłatne zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez nauczycielką
z kwalifikacjami,
 wprowadzenie Polityki Ochrony Dziecka w przedszkolu zarządzeniem dyrektora po
sprawdzeniu prawnym opracowanego dokumentu w roku szkolnym 2016/2017 (personel i kadra przedszkola oraz rodzice wychowanków),
 badania profilaktyczne w kierunku wad postawy,
 indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne dla dziecka wykazującego trudności w zachowaniu,
 indywidualna pomoc dzieciom wymagającym wsparcia w edukacji, w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
4. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 monitorowanie frekwencji uczniów,
 obserwacje uczniów,
 rozmowy z rodzicami,
 badania wzrostu, wagi, wzroku przez pielęgniarkę szkolną,
 logopedyczna diagnoza uczniów,
 udział pedagoga szkolnego w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Białystok dotyczących realizacji NK.
5. Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 wczesne rozpoznanie sytuacji zdrowotnej uczniów i objęcie ich pomocą pedagogiczną
i dydaktyczną na terenie szkoły,
 konsultowanie stanu zdrowia ze specjalistami, rodzicami i pielęgniarką szkolną.
6. Projekt zaplanowany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) w Celu 4. Aktywna integracja społeczna, Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych, opisany
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został w działaniach rozpoczętych, wymagających kontynuacji w kierunku działań B.5.1.
pkt 7 niniejszego Raportu.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. „Miejski program działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”, przyjęty uchwałą Nr
XVII/260/16 Rady Miasta Białegostoku z dnia 18 stycznia 2016 r. - realizacja zadań
powiatu wynikających z art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie:
 Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
 Rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 Kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
3. Działania informacyjne, upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych (tablice informacyjne, strona internetowa, broszury, udzielanie
informacji osobom zgłaszającym się, udział w spotkaniach).
4. Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku:
 realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
 cykliczne konsultacje logopedyczne na terenie przedszkola,
 przegląd dzieci pod kątem wad postawy,
 realizacja programu autorskiego „Wiem co jem”,
7. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 udział uczniów w biegach przełajowych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ B.7.4. ROZWIJANIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
Programy i działania zrealizowane:
1. „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2017”, przyjęty Uchwałą Nr XIX/278/16 Rady Miasta Białegostoku z dnia 29 lutego 2016 r. W ramach Programu w 2016 roku podejmowano
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działania uprzedzające, interwencyjne, wspierająco-terapeutyczne oraz korekcyjnoedukacyjne, które realizowane były w szczególności przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Białymstoku, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Policję, Sąd, Prokuraturę, placówki oświatowe, służby zdrowia, placówki opiekuńczowychowawcze oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Białystok.
W roku 2016 swoją działalność kontynuował Zespół Interdyscyplinarny powołany
przez Prezydenta Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 1376/11 z dnia 19 września
2011 r. podejmujący działania mające na celu budowanie lokalnego systemu wsparcia
osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej. W roku 2016 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok wpłynęło 655 formularzy
„Niebieska Karta – A”. Zespół Interdyscyplinarny w Mieście Białystok powołał stałą
grupę roboczą liczącą 498 członków (stan na dzień 31.12.2016 r.), w skład której
wchodzą przedstawicie wskazani w art. 9a pkt 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. W 2016 roku na terenie Ośrodka odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 2 787 spotkań grup roboczych. Na terenie Miasta
Białystok w roku ubiegłym realizowano łącznie 1 093 procedury „Niebieskie Karty”,
w tym:
542 procedury „Niebieskie Karty” wpłynęło do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok w 2016 r. (6 procedur NK uruchomionych w grudniu 2015 r. wpłynęło do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście
Białystok w styczniu 2016 r.).
551 kontynuowano z lat poprzednich w tym:
1 procedura „NK” wszczęta w 2011 r.
6 procedur „NK” wszczętych w 2012 r.
21 procedur „NK” wszczętych w 2013 r.
80 procedur „NK” wszczętych w 2014 r.
443 procedury „NK” wszczętych w 2015 r.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok w 2016 r. zamknął
629 procedur „Niebieskie Karty” w tym:
457 w związku ze zrealizowanym planem pomocy i uzasadnionym przypuszczeniem
ustania przemocy w rodzinie.
172 na brak zasadności podejmowania działań.
Ponadto w ramach Programu:
Pracownicy MOPR systematycznie podnosili kwalifikacje i kompetencje poprzez
udział w szkoleniach i kursach, tj.: specjalistyczne szkolenia zaawansowane dla pracowników MOPR w Białymstoku w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
13 osób, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy – 2 osoby.
Na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPR, ZPS Nr 1-8 zamieszczono plakaty oraz materiały informacyjne, a także ulotki o tematyce dotyczącej przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
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3) Pracownicy MOPR rozpowszechniali w środowisku ulotki zawierające informację o instytucjach i organizacjach wraz z adresami i numerami telefonów, gdzie osoby doznające stosujące przemoc mogą uzyskać pomoc w lokalnym środowisku.
4) Informowano oraz motywowano osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjne, do zachowywania abstynencji i podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
5) Zawiadomiono organy ścigania o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia przestępstwa
użycia przemocy w rodzinie – 9.
6) W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownicy socjalni ZPS Nr
1-8 na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dokonali
czynności odebrania 2 dzieci i umieszczenia ich w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
7) Uruchomiono procedurę „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieskie Karty - A” - monitorowano sytuację rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie pozostających poza procedurą „Niebieskie Karty” – 95 rodzin.
8) Rodziny z problemem przemocy, w których współwystępował problem opiekuńczowychowawczy z dziećmi objęto pomocą i wsparciem asystenta, w tym – 30 rodzinom
zaproponowano pomoc asystenta (rodziny nie wyraziły zgody), 29 rodzin zostało objętych pomocą asystenta.
9) Ponadto pracownicy MOPR w Białymstoku uczestniczyli w 6 superwizjach dla pracowników socjalnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i superwizji dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych – 12 osób.
2. Działanie zrealizowane przez przedszkola
 „Chrońmy dzieci” – realizacja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
 działalność koła Caritas – „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, „Kilometry dobra”,
„Podziel się posiłkiem”,
 działalność fundacji „Pomóż Im”,
 udział w akcji „Góra Grosza”,
 szkoła dla rodziców - tematyka dobierana wg potrzeb i zainteresowań rodziców,
 współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 współpraca z Fundacją Pomóż Im - organizowanie zbiórek zgodnie z zapotrzebowaniem Fundacji,
 udział w Programie „Niebieska Karta”,
 cykliczne spotkania dzieci i personelu z dzielnicowym,
 dokształcanie personelu w zakresie pomocy rodzinom w kryzysie,
 udostępnienie na tablicy ogłoszeń nr telefonów, adresów instytucji wspierających rodzinę,
 uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach grupy roboczej zespołu interdyscyplinarnego
w związku z prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”,
 konsultacje i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami,
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 rozmowy kadry pedagogicznej z pracownikami MOPS- u, kuratorami sądowymi,
policją,
 cykliczne spotkania dzieci i personelu z dzielnicowym,
 realizacja programu Chronimy Dzieci.
3. Działanie zrealizowane przez podstawowe i gimnazjalne
 realizacja programu Niebieska Karta,
 monitorowanie sytuacji rodzinnych i materialnej uczniów w kierunku diagnozowania
ich potrzeb i konieczności wsparcia,
 opieka pedagoga szkolnego, monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów,
 program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole dla klas IV- IV,
 kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem „Droga”,
 współpraca z ośrodkami pomocy rodzinie, kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi, policja, strażą miejską, Caritas, PCK, świetlicami socjoterapeutycznymi,
Stowarzyszeniami „Droga”, „Szansa”,
 współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Białymstoku,
 informowanie o miejscach wsparcia rodziny w sytuacji kryzysowej lub przemocy (plakaty, gazetki, bezpośredni kontakt),
 współpraca ze Strażą Miejską, policją, kuratorem sądowym, MOPR-em, MOPS-em,
Stowarzyszeniem „Droga”, ETAP-em, poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
 wywiady środowiskowe,
 kierowanie do instytucji wspierających rodzinę w kryzysie,
 udział pedagoga w Grupach Roboczych oraz Zespołach ds. okresowej oceny dziecka
i rodziny w związku z Procedurą „Niebieskie Karty”,
 współpraca z asystentami rodziny i kuratorami sądowymi,
 współpraca z policją, z MOPR Policją, Strażą Miejską, asystentami rodzin, pieczą
zastępczą,
 wsparcie specjalistów (pedagodzy, psycholog),
 prace w Grupach Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Białystok ,
 spotkania Zespołu Nauczycieli d/s Rozwiązywania Problemów Wychowawczych, mające za zadanie w jak najszybszym czasie ocenić sytuację dziecka i udzielić mu stosownej pomocy,
 indywidualne poradnictwo rodzicom mającymi problemy wychowawcze z dziećmi,
 program profilaktyczny „Stop przemocy” – udział w zespołach interdyscyplinarnych
dotyczących „Niebieskiej karty”,
 objęcie uczniów doświadczających przemocy w rodzinie szczególną opieką: cykliczne
rozmowy wspierające,
 stały kontakt z instytucjami wspierającymi rodziny w sytuacjach kryzysowych i doświadczających przemocy: MOPR, Policja, świetlice dziennego pobytu dla dzieci, kuratorzy, asystenci rodziny,
 wdrażanie pomocy rówieśniczej,
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 współpraca z Dzielnicowymi, udział w spotkaniach grup roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych, monitorowanie procedury „Niebieskiej Karty”, ukierunkowanie rodzica
na pomoc dziecku,
 wypracowanie i wprowadzenie w życie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
uzyskanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” Fundacji „Dajemy dzieciom siłę” – działania
w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
 współpraca z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny Klanza – udział w szkoleniach i konsultacjach.
4. Działanie zrealizowane przez ponadgimnazjalne:
 Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”,
 współpraca z „Caritas” i „Eleos”,
 współpraca z Policją i Strażą Miejską,
 udział pedagoga szkolnego w spotkaniach grupy roboczej w związku z objęciem rodziny 1 ucznia procedurą „Niebieskiej Karty”,
 współpraca pedagoga szkolnego z kuratorem sądowym w związku z dwoma uczniami,
których rodzice znajdują się pod nadzorem kuratora sądowego,
 współpraca z instytucjami : Sąd Rodzinny, Policja, Centrum Ochrony i Wspierania Rodziny, OiK, MOPR, ETAP,
 pomoc uczniom zgłoszonych do spotkań w ramach pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
 realizacja zadań ujętych w procedurach szkolnych, w Szkolnym Kodeksie Norm,
 udział w pracach grup roboczych, dotyczących rodzin z „Niebieską Kartą”,
 konsultacje pedagoga szkolnego i wychowawców, wskazywanie miejsc i placówek
udzielających pomocy,
 realizacja programów i zajęć profilaktycznych dla młodzieży,
 program dotyczący przemocy – „Agresja i przemoc – jak sobie radzić w sytuacji przemocy”,
 realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 motywowanie rodziców i uczniów do podejmowania działań w celu wprowadzania
zmian w swoich sytuacjach życiowych (leczenie, terapia),
 rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez wizyty w uzasadnionych sytuacjach w domach uczniów.
5. Działanie zrealizowane przez pozostałe placówki:
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku:
 zajęcia warsztatowe na temat profilaktyka agresji i przemocy,
 warsztaty socjoterapeutyczne,
 zajęcia z profilaktyki przemocy,
 zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych – warsztat,
 zajęcia warsztatowe z zakresu uzależnień.
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W ramach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2017”, przyjętego Uchwałą Nr XIX/278/16
Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 r. 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 oraz podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 9a ust.
9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną
Zespołu Interdyscyplinarnego. Zarządzeniem Nr 1376/11 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 września 2011r. powołano Zespół Interdyscyplinarny w Mieście Białystok. Do jego zadań ustawowych 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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności poprzez:
1) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym.
5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
6) Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 Ponadto w ramach animacji środowiska lokalnego pracownicy socjalni z Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku po
sporządzeniu projektu i uzyskaniu środków finansowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich utworzyli grupę samopomocową dla kobiet doznających przemocy – 12 kobiet.
 MOPR w Białymstoku - OIK prowadzi poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udziela pomocy psychologicznej i prawnej osobom dotkniętym tym
problemem, udziela schronienia osobom doświadczającym przemocy, prowadzi działania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc.
 W ramach Programu w roku 2016 świadczono pomoc indywidualną osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Poradnictwem psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjalnym i rodzinnym objęto 536 osób.
 W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy były realizowane też programy pracy grupowej:
1) Grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w relacjach rodzinnych, których celem było udzielenie wsparcia psychologicznego osobom doznającym przemocy oraz
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doskonalenie umiejętności radzenia sobie z tym problemem, umiejętności wydobywania własnych zasobów i umacniania poczucia własnej wartości, rozpoznawania
i wyrażania własnych emocji oraz radzenia sobie ze stresem. W 2016 roku miała miejsce kontynuacja pracy grupy, która rozpoczęła się we wrześniu 2015, a skończyła
w czerwcu 2016. Następna grupa rozpoczęła pracę we wrześniu 2016, a termin jej zakończenia to czerwiec 2017. W 2016 roku odbyło się łącznie 31 spotkań, w których
uczestniczyło 45 kobiet.
Grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym celem programu jest powstrzymanie osób stosującej przemoc w rodzinie przed kontynuacją takich zachowań, spowodowanie zmiany postaw osób stosujących przemoc,
zwiększenie ich wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie
oraz zdolności samokontroli agresywnych zachowań, zdobycie przez nich umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, zwiększenie zdolności do konstruktywnego współżycia w rodzinie. W 2016 roku odbyło się łącznie trzy edycje Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Grupa korekcyjno-edukacyjna w Areszcie Śledczym. Od października do grudnia 2016
roku kontynuowano cykl spotkań w ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla mężczyzn w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Do Programu w Areszcie Śledczym
zakwalifikowało się 6 osób. Zrealizowano 15 spotkań, z których każde trwało 4 godziny edukacyjne. Ponadto uczestnicy Programu mieli możliwość spotkań indywidualnych. Odbyło się 18 godzinnych spotkań indywidualnych. Program ukończyło 5 osadzonych.
Grupy korekcyjno-edukacyjne prowadzone w warunkach wolnościowych. W 2016 roku prowadzono dwie takie edycje Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Łącznie w 2016 roku odbyło się 30 spotkań grupowych
oraz 25 spotkań indywidualnych. W oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
uczestniczyło łącznie 25 osób z czego 15 otrzymało zaświadczenia ukończenia lub
uczestnictwa w Programie. Na potrzeby realizacji Programu były wynajmowane sale
w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Włókienniczej 4.
Procedura „Niebieskie Karty” oraz uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych.
W 2016 roku specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczyli w 1 193 posiedzeniach grup roboczych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach 539 procedur „Niebieskie Karty”. W 18 przypadkach taka procedura została
wszczęta przez pracowników Ośrodka.
Udzielanie schronienia kobietom oraz kobietom z dziećmi. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi hostel z 15 miejscami. W 2016 roku udzielił schronienia 82 osobom, w tym 48 kobietom i 34 dzieciom, znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych. Z powodu doświadczania przemocy w rodzinie przyjęto 39 osób (22 kobiety
i 17 dzieci). Okres pobytu w hostelu OIK wynosił 14 dni, w wyjątkowych sytuacjach
był przedłużany do trzech miesięcy. Średni czas pobytu wynosił 30 dni. Cztery razy
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wystąpiono o zwrot kosztów pobytu do gminy, w której osoby przyjęte do hostelu
miały ostatnie miejsce zameldowania.
W ramach realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” podjęto działania opisane w pkt B.7.1.
Działania realizowane przez przedszkola:
współpraca z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny,
współpraca z MOPR,
udział w spotkaniach Grupy Roboczej - procedura „Niebieskie Karty”,
współpraca z MOPR,
akcja charytatywna „Szlachetna paczka”,
program „Chronimy dzieci” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
udział w spotkaniach Grupy Roboczej - procedura „Niebieskie Karty”,
wieczorki taneczne i poezji z rodzicami,
prezentacje dzieci w osiedlowym kole emerytów oraz domu seniora,
cykliczne spotkania dzieci i personelu z dzielnicowym,
przystąpienie do programu „Chronimy Dzieci” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
udział pracowników szkoły w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego, Grupy Roboczej,
diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów(obserwacja, ankiety, rozmowy z uczniem),
współpraca z MOPR, Policją ,sądem, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
poradnictwo dla rodziców,
współpraca i udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych Niebieskiej Karty,
konsultacje i porady z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
współpraca z policją, kuratorami sądowymi i asystentami rodzinnymi,
organizowanie pomocy socjalnej,
stała współpraca z kuratorami sądowymi, pracownikami instytucji, organizacji pozarządowych wspierającymi pracę szkoły,
realizacja programu „Chronimy dzieci” – opracowanie w ramach programu procedur
dziecka krzywdzonego,
informowanie o miejscach wsparcia rodziny w sytuacji kryzysowej lub przemocy (plakaty, gazetki, bezpośredni kontakt),
współpraca z asystentami rodziny i kuratorami sądowymi,
współpraca z policją.
Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
współpraca z Caritas i Eleos,
współpraca z Policją i Strażą Miejską,
udział w grupach roboczych w Stowarzyszeniu „Droga”,
współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę,
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 pomoc uczniom zgłoszonych do spotkań w ramach pomocy pedagogiczno –
psychologicznej,
 rozmowy z uczniami, którzy sygnalizowali trudną sytuację w domu,
 realizacja programu „Edukacja prawna dzieci i młodzieży”.
Programy i działania nowoutworzone:
 Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku:
 „Bezpieczny w sieci” - program autorski.
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6.3.

Rozwój gospodarczy

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 rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Oferta w zakresie usług świadczonych przedsiębiorcom przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny wynosiła 16 usług, w tym 11 usług podstawowych oraz 5 usług
proinnowacyjnych.
 Usługi podstawowe:
1) Udostępnianie powierzchni biurowej, laboratoryjnej, technicznej i produkcyjnej.
2) Sale szkoleniowe i konferencyjne.
3) Sale spotkań biznesowych.
4) Prowadzenie sekretariatu i recepcji.
5) Usługa wirtualnego sekretariatu.
6) Doradztwo prawne.
7) Doradztwo w zakresie finansowo-księgowym.
8) Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych.
9) Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
10) Doradztwo w zakresie kompetencji miękkich.
11) Dedykowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla lokatorów.
 Usługi proinnowacyjne:
1) Ocena rynkowa produktu/usługi, tworzenie modelu biznesowego.
2) Przygotowanie do analizy due diligence.
3) Metody pozyskiwania inwestora zewnętrznego, pitchowania przed inwestorami.
4) Analiza rynku w zakresie odnajdowania i oceniania możliwości rynkowych, opracowanie koncepcji produktu.
5) Wsparcie w obszarze tworzenia polityki wizerunkowej oraz nazwy produktów i usług.
 W ciągu 2016 roku odbyło się 5 spotkań z cyklu Wake Up Coffee. Spotkania Wake Up
Coffee mają na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami funkcjonującymi w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym oraz pomiędzy przedsiębiorcami a administracją BPN-T. Spotkania te stanowią okazję do wysłuchania potrzeb
przedsiębiorców i zaprezentowania im najświeższych informacji z życia Parku.
 BPN-T udostępnia powierzchnię coworkingową Centroom. W 2016 r. podpisano 179
umów na udostępnienie przestrzeni (pakiety oraz najem salek biznesowych).
 W 2016 roku z usługi Wirtualnego Sekretariatu skorzystało 40 podmiotów.
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 Transferownię Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w 2016 r. wynajęło
10 podmiotów.
 Realizacja projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów „Hub of Talents”.
„Hub of Talents” to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park NaukowoTechnologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO
Polska Wschodnia. Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku NaukowoTechnologicznego w Ełku, Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o. o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Uczestnicy projektu
mogli wybrać miejsce, w którym eksperci pomaga im rozwinąć innowacyjną firmę.
W każdym z sześciu miast partnerskich: Białymstoku, Elblągu, Ełku, Łomży, Olsztynie
i Suwałkach odbywają się odrębne cykle inkubacji. Wspólnie podjęte działania stworzyły warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjnych pomysłów biznesowych i ich realizacji w makroregionie Polski Wschodniej, w formie przedsiębiorstw typu start-up.
Przedsięwzięcie wspiera osoby posiadające innowacyjne pomysły na biznes, które po
otrzymanym doradztwie, mentoringu i szkoleniach posiadają produkt lub usługę gotową do wdrożenia na rynku. Ekosystem wsparcia tworzony jest wspólnie z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy obejmą rolę ekspertów i mentorów, władzami samorządowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami z
sektora Instytucji Otoczenia Biznesu.
1) Projekt był skierowany do osób, które nie ukończyły 35 lat. Zgłaszane pomysły nie
mogły być przedmiotem działalności gospodarczej, a podstawowym kryterium oceny
jest ich innowacyjność.
2) Do projektu wpłynęło łącznie 649 zgłoszeń, z czego ocenę formalną przeszło 556 pomysłów. W wyniku oceny merytorycznej przed Panelami Ekspertów pozytywnie zostało ocenionych 240 pomysłów (6 punktów i powyżej w 12 stopniowej skali ocen), a
negatywnie (poniżej 6 pkt.) 284 pomysły. Część pomysłodawców nie stawiła się na
Panelu Ekspertów. Umowy zostały podpisane w pierwszej turze z 60 spółkami, a w
drugiej z 10.
3) W ramach projektu startupy trzymują wsparcie w postaci usług podstawowych oraz
specjalistycznych:
Zakres usług podstawowych obejmuje:
a. zapewnienie powierzchni odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez
inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu,
b. warsztaty z zakresu:
 wystąpień publicznych,
 team building,
 lean canvas,
 customer development,
 narzędzia promocji.
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usługi mentoringu,
obsługę księgową,
obsługę prawną,
doradztwo podatkowe,
obsługa związana z ochroną praz własności przemysłowej,
podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej,
udział w międzynarodowych wydarzeniach dla startupów,
opieka Opiekuna Startupu.
Zakres usług specjalistycznych będzie dostosowany do potrzeb startupu oraz pod kątem rozwijanego pomysłu i przygotowania modelu biznesowego. Obszary tych usług
mogą obejmować:
wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne oraz wzornicze
(projektowanie, modyfikacje i utrzymanie efektywnych kosztowo praktycznych rozwiązań problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej),
wsparcie w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu
(ocena rynkowa produktu, stworzenie modelu biznesowego),
wsparcie w zakresie analiz potrzeb klienta (badanie rynku, odnajdowanie i ocenianie
możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie produktu
oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji,
reklama i informacja o produkcie),
wsparcie w zakresie projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków firmowych,
w tym wizualne kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania sprzedaży.
Celem usług podstawowych i specjalistycznych jest doprowadzenie do opracowania
zweryfikowanego modelu biznesowego dla wspieranego startupu.
Enterprise Europe Network – program współfinansowany przez UE i Rząd RP, realizowany przez PFRR, skierowany na wsparcie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, ich znajomości przepisów na rynku wspólnotowym oraz podniesienie poziomu technologicznego.
KAM2EastPoland – projekt mający na celu zwiększenie umiejętności zarządzania innowacyjnością w podlaskich/białostockich firmach, realizowany przez PFRR.

KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.2. STWORZENIE I WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU ORAZ WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI WIODĄCYCH I NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI MIASTA
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W 2009 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku dołączyło
do programu Ciepło Systemowe. W roku 2016 MPEC (obecnie: Enea Ciepło Sp. z o.o.)
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kontynuował prace w ramach programu. Ciepło Systemowe to marka produktu,
a jednocześnie nazwa programu promocyjnego, który ma kształtować pozytywny wizerunek i niezawodność systemów centralnego ogrzewania w Polsce. Ma również na
celu podnoszenie standardów dostaw energii cieplnej i obsługi klienta. Ciepło Systemowe to produkt zapewniający ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach na terenie
aglomeracji miejskich, poprzez infrastrukturę ciepłowniczą. To najbardziej powszechny, ekologiczny, bezpieczny i wygodny sposób ogrzewania, dostępny przez cały rok.
Obecnie wokół marki Ciepło Systemowe skupionych jest wiele firm ciepłowniczych,
m.in. Dalkia, Tauron, SPEC oraz cała długa lista PEC-ów. Ciepło Systemowe dostarczają firmy, które zaakceptowały i stosują ujednolicone, wysokie standardy w zakresie
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 i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zarządza:
 Podlaskim Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. – udzielającym zabezpieczenia kredytów bankowych zaciąganych przez przedsiębiorców.
 Podlaskim Funduszem Kapitałowym Sp. z o.o. – udzielającym kapitału na rozwój
w formie inwestycji typu venture.
 Funduszem pożyczkowym Mikro Start – udzielającym pożyczek na uruchomienie
i rozwój przedsiębiorstw.
 Funduszem pożyczkowym w ramach Pożyczki Globalnej BGK (runda II) – udzielającym
pożyczek z pomocą de minimis na rozwój przedsiębiorstw poprzez finansowanie zakupów inwestycyjnych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.1.4. PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY
Programy i działania zrealizowane:
1. W związku z zakończoną z dniem 30 grudnia 2015 r. realizacją projektu „Białostocki
Park Naukowo-Technologiczny”, w roku 2016 prowadzone były aktywne działania
związane z promowaniem oferty Parku oraz infrastruktury BPN-T. W ramach licznych
warsztatów, szkoleń, konferencji z udziałem ekspertów i specjalistów branżowych,
dysponujących praktyczną wiedzą i doświadczeniem, możliwe było szerzenie postaw
przedsiębiorczych wśród młodzieży, uczniów, społeczności start-upowej. Szczególną
wagę należy przypisać wybranym wydarzeniom zorganizowanym przez koordynatora
działań, tj. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny:
 14-15 października 2016 r. - Wschodnie Forum e-Biznesu „EastBiz” – zorganizowana
wspólnie z EastCamp oraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Białostockiej, coroczna
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i największa na Podlasiu, dwudniowa konferencja z zakresu e-commerce, łącząca prelekcje, warsztaty, wideokonferencję z promocją firm. W ramach forum odbyło się blisko 20 prelekcji z udziałem specjalistów z dziedziny handlu elektronicznego, którzy
podzielili się praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu sprzedaży w Internecie.
Wydarzenie było doskonałą sposobnością do networkingu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.







1)

2)
3)
4)




27.10.2016 r. - HoT startup w BPN-T - wydarzenie zorganizowane w ramach projektu
Platformy startowe dla nowych pomysłów „Hub of Talents” , stanowiące okazję do
podzielenia się przez lokalne - „młode stażem” - firmy wiedzą i doświadczeniem z zakresu prowadzenia i rozwijania własnego biznesu. Podczas wydarzenia wystąpili
przedstawiciele firm Photon oraz Migam. Po prelekcjach odbyła się projekcja filmu
o startupach „Anatomia startupu”.
15-16 kwietnia 2016 r. – organizacja East Media – konferencji poświęconej nowym
mediom, e-marketingowi, mobile i social media, skierowanej do wszystkich zainteresowanych światem marketingu, do przedstawicieli firm, które nieustannie poszukują
sposobów na zdobycie nowych klientów oraz podniesienie efektywności dotarcia do
nich w celu maksymalizacji wyników biznesowych. East-Media odbyło się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.
W okresie od kwietnia do lipca 2016 roku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
wspólnie z firmą CEDC International Sp. z o.o. zrealizował projekt pn.: „Absolwent
w Transferowni”. Cele realizacji projektu:
Zdobycie przez studentów i absolwentów doświadczenia oraz zapoczątkowanie kariery zawodowej, dzięki pracy nad realnymi problemami biznesowymi przygotowanymi
przez przedsiębiorstwa.
Współpracujące przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp i kontakt do najzdolniejszych absolwentów uczelni wyższych z wybranych kierunków studiów.
Projekt stanowi dla studentów i absolwentów możliwość zdobycia doświadczenia
pracy w zespołach multidyscyplinarnych.
W następnych latach będą organizowane kolejne edycje projektu.
W okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku Białostocki Park NaukowoTechnologiczny wspólnie z firmą Coral W. Perkowski J. Perkowski s.c. zrealizował projekt pn.: „Science Battle - Coral edition”. Projekt został sfinansowany ze środków firmy Coral W. Perkowski J. Perkowski s.c. Cel projektu: zdobycie przez studentów i absolwentów doświadczenia oraz zapoczątkowanie kariery zawodowej, dzięki pracy nad
realnymi problemami biznesowymi, przygotowanymi przez przedsiębiorstwa; współpracujące przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp i kontakt do najzdolniejszych absolwentów uczelni wyższych z wybranych kierunków studiów; projekt stanowi dla studentów
i absolwentów możliwość zdobycia doświadczenia pracy w zespołach multidyscyplinarnych.
Startup Europe Week Białystok (03.02.2016) – stanowiący cykl spotkań zorganizowanych w 28 państwach Unii Europejskiej, skierowany do lokalnych przedsiębiorców
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oraz właścicieli firm, w tym startupów. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób; wydarzenie było okazją do przedstawienia możliwości wsparcia przedsiębiorców, przeprowadzenia networkingu oraz bezpośredniego kontaktu w punktach informacyjnych
instytucji biorących udział w spotkaniu. W ramach przedsięwzięcia, którego lokalnym
organizatorem był BPN-T, przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami
instytucji samorządowych i wojewódzkich oraz otrzymać informacje nt. możliwości
uzyskania wsparcia na rozwijanie firm.
 Webinarium informacyjne - Platformy Startowe Hub of Talents (04.04.2016) - w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, animatorzy Platform Startowych, w tym pracownicy Białostockiego Parku NaukowoTechnologicznego, przedstawiciele miast i uczelni, a także reprezentanci środowisk
startupowych w regionach. Podczas wydarzenia przedstawiona została oferta „Hub
Of Talents”, skierowana do młodych przedsiębiorców w ramach Platform Startowych.
5. Postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży szerzone były także przez Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny w ramach projektu „Talenty XXI wieku”, w szczególności
poprzez zorganizowane warsztaty, w tym z zakresu zarządzania czasem, z elementami przedsiębiorczości, sesji networkingowych, kreatywności.
6. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego organizowała wydarzenie towarzyszące
Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu - EEC Liderzy Przyszłości. To spotkanie
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z ciekawymi ludźmi, mającymi pasje i chcącymi zarazić swoim entuzjazmem młodych. Jest okazją, aby uświadomić młodzieży, że
oprócz wyjazdu do większego miasta czy też za granicę, istnieją jeszcze inne drogi,
aby móc się realizować zawodowo. Celem spotkań jest też zmiana sposobu myślenia
młodzieży, w taki sposób, aby mogła samodzielnie podjąć decyzje dotyczące możliwości prowadzenia własnej firmy, a także pokazanie, że biznes można budować na
uwarunkowaniach wewnętrznych – posiadanych cechach osobowościowych, zainteresowaniach, pasjach. Wydarzenie będzie kontynuowane w 2017 r.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Na podstawie pisma Zastępcy Prezydenta Białegostoku – Pana Adama Polińskiego, nr
DSR-III.042.2.9.2016 z dnia 08 lipca 2016 r., Białostockiemu Parkowi NaukowoTechnologicznemu powierzone zostało przygotowanie wniosku o dofinansowanie
projektu pod roboczą nazwą „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” oraz powierzona została realizacja projektu. Zespół BPN-T zmodyfikował
wstępną koncepcję centrum nauki, która była podstawą do wykonania opracowania
programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu. Przygotowana została również koncepcja graficzna bohaterów marki LMMiO – Zmysłka i Majki
Pytajki.
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C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.1. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI
Programy i działania zrealizowane:
1. W okresie od kwietnia do lipca 2016 roku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
wspólnie z firmą CEDC International Sp. z o.o. zrealizował projekt pn.: „Absolwent
w Transferowni”. Cele realizacji projektu:
 Zdobycie przez studentów i absolwentów doświadczenia oraz zapoczątkowanie kariery
zawodowej, dzięki pracy nad realnymi problemami biznesowymi przygotowanymi przez
przedsiębiorstwa.
 Współpracujące przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp i kontakt do najzdolniejszych absolwentów uczelni wyższych z wybranych kierunków studiów.
 Projekt stanowi dla studentów i absolwentów możliwość zdobycia doświadczenia pracy
w zespołach multidyscyplinarnych.
W następnych latach będą organizowane kolejne edycje projektu.
2. W okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
wspólnie z firmą Coral W. Perkowski J. Perkowski s.c. zrealizował projekt pn.: „Science
Battle - Coral edition”. Projekt został sfinansowany ze środków firmy Coral W. Perkowski
J. Perkowski s.c. Cel projektu: zdobycie przez studentów i absolwentów doświadczenia
oraz zapoczątkowanie kariery zawodowej, dzięki pracy nad realnymi problemami biznesowymi przygotowanymi przez przedsiębiorstwa, współpracujące przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp i kontakt do najzdolniejszych absolwentów uczelni wyższych z wybranych
kierunków studiów, projekt stanowi dla studentów i absolwentów możliwość zdobycia
doświadczenia pracy w zespołach multidyscyplinarnych.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Prowadzono rekrutację podmiotów zainteresowanych najmem powierzchni biurowych
i laboratoryjnych w BPN-T. Wpłynęło 23 wniosków aplikacyjnych z czego 23 oceniono
pozytywnie, w tym:
 8 wniosków złożonych przez osoby z pomysłem na biznes.
 14 wniosków złożonych przez firmy działające mniej niż 3 lata na rynku.
 1 wniosek złożony przez firmy działające dłużej niż 3 lata na rynku.
2. Funkcjonowanie Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
w II kadencji (2015-2018).
 W związku z powołaną na mocy zarządzenia Nr 888/15 Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 października 2015 r. (zmienionego zarządzeniem Nr 597/16 z dnia 23 czerwca
2016 r.) Radą Programową Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w II kadencji na lata 2015-2018, w roku 2016 kontynuowana była współpraca Białostockiego Parku
Naukowo-Technologicznego ze środowiskiem naukowym i gospodarczym. Zgodnie z za-
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łożeniami funkcjonowania Rady i celami realizowany był proces konsultacji spraw związanych z funkcjonowaniem ośrodka BPN-T.
 Na mocy zarządzenia Nr 915/16 Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 13 września
2016 r. został zmieniony skład osobowy Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Rada składa się z 13 ekspertów, w tym z 6 przedstawicieli lokalnych uczelni wyższych i 7 przedstawicieli środowiska gospodarczego i instytucji zrzeszających przedsiębiorców:
1) dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. – Politechnika Białostocka;
2) dr inż. Wojciech Trzasko – Politechnika Białostocka;
3) dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku;
4) dr hab. Izabela Święcicka – Uniwersytet w Białymstoku;
5) prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
6) dr hab. Marcin Moniuszko – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
7) Zdzisław Wilczko – Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku;
8) Sebastian Rynkiewicz – Klaster Obróbki Metali;
9) Michał Charkiewicz – Podlaski Związek Pracodawców;
10) Jolanta Krystyna Puciłowska – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
11) Jarosław Mojsiejuk – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
12) Michał Kucharski – Polska Izba Przemysłu Chemicznego;
13) Mariusz Tomaka – Polsko-Amerykańska Rady Współpracy.
 Rada wyraża swoje stanowiska oraz opinie w zakresie zasad funkcjonowania i kierunków
rozwoju Parku, w tym dotyczących:
1) Tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną.
2) Wyznaczania strategicznych kierunków i trendów rozwoju Parku.
3) Kreowania efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem.
4) Zakresu świadczenia usług badawczo – rozwojowych w Parku.
5) Innowacyjności przedsiębiorstw zainteresowanych nabyciem terenów inwestycyjnych
w Parku.
 W roku 2016 zorganizowane zostało jedno posiedzenie Rady Programowej BPN-T
(8 lutego 2016 r.), podczas którego odbyła się prezentacja: zasobów infrastruktury Parku, założeń przyjętej Strategii Rozwoju Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
oraz zasad sprzedaży terenów inwestycyjnych BPN-T. Ponadto członkom Rady przedstawiony został do konsultacji projekt opinii w sprawie kluczowych założeń do polityki cenowej wynajmu pomieszczeń w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.
 W 2016 r. trzech przedstawicieli Rady Programowej BPN-T (wchodzących w skład Komisji
oceniającej, składającej się ponadto z przedstawicieli BPN-T), uczestniczyło w dwóch
ocenach stopnia innowacyjności firm ubiegających się o zakup terenów inwestycyjnych
Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.
3. 12.04.2016 – Współorganizacja konferencji nt. raportu o sytuacji mikro i małych firm
w roku 2015 - Konferencja poświęcona VI edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm
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4.











w roku 2015”. Podczas wydarzenia zaprezentowany został raport „Jak mikro i małe firmy
oceniły swoją sytuację w roku 2015 i perspektywy na rok 2016?”, omówiona oferta Platformy Starowej - Hub of Talents, przedstawiona prezentacja „Polska gospodarka 2016 –
dobre perspektywy pomimo zawirowań zewnętrznych”, a także omówione doświadczenia z pierwszej rundy aplikowania o Fundusze Europejskie.
Realizacja projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”; w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Działanie 1.1. Platformy
startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych
pomysłów, którego beneficjentem jest Miasto Białystok, zaś podmiotem realizującym
projekt – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.
W lutym 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, ogłosiła „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów”. Zgłoszony przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
projekt pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents” otrzymał najwyższą punktację spośród pozostałych, wybranych do realizacji platform.
Zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Miastem Białystok
umowa o dofinansowanie projektu z dnia 31.03.2016 r., określająca ramy przedsięwzięcia, stanowiła podstawę do uruchomienia w 2016 r. aktywnych działań związanych z realizacją ww. projektu. Jednocześnie w dniu 31.03.2016 r. nastąpiło podpisanie przez BPNT aneksu do umowy partnerskiej w ramach projektu.
Charakter projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”, z terminem realizacji: 01.03.2016 – 30.04.2017, w założeniu opierał się o współpracę technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Funkcję lidera od początku realizacji projektu pełnił Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. W projekt
włączeni zostali ponadto partnerzy: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski
Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża
Sp. z o. o. oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
W 2016 r. w każdym z sześciu miast partnerskich: Białymstoku, Elblągu, Ełku, Łomży,
Olsztynie i Suwałkach odbywały się odrębne cykle inkubacji. Wspólnie podjęte działania
stworzyły warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjnych pomysłów biznesowych i ich
realizacji w makroregionie Polski Wschodniej, w formie przedsiębiorstw typu start-up.
Cel przedsięwzięcia, zgodnie z założeniem, zakładał wspieranie osób posiadających innowacyjne pomysły na biznes, które w efekcie - po otrzymanym doradztwie, mentoringu
i szkoleniach, będą dysponować produktem lub usługą gotową do wdrożenia na rynku.
Stworzony został ekosystem wsparcia, składający się z doświadczonych przedsiębiorców,
pełniących rolę ekspertów i mentorów, władz samorządowych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji z sektora Instytucji Otoczenia Biznesu.
W ramach projektu w 2016 r., dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, łącznie 70 nowych
spółek uzyskało wsparcie w rozwoju swojego pomysłu biznesowego opartego na nowoczesnych technologiach, z tego 30 start-upów uzyskało wsparcie w Białostockim Parku
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Naukowo-Technologicznym. BPN-T udzielił wsparcia w postaci usług podstawowych
(m.in. w formie zapewnienia powierzchni do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany start-up w ramach prac nad rozwojem pomysłu, obsługi prawnej, księgowej,
mentoringu, warsztatów, opieki Opiekuna start-upu, ochrony własności intelektualnej)
oraz specjalistycznych (m.in. wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne oraz wzornicze, wsparcie w zakresie projektowania graficznego, tworzenia nazw
i znaków firmowych, wsparcie w zakresie analiz potrzeb klienta, wsparcie w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu).
Budżet projektu – 7 297 119,80 PLN, w tym dofinansowanie – 7 297 119,80 PLN (100%).
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”, którego beneficjentem jest Miasto Białystok. Projekt
pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF. Projekt realizowany w ramach RPOWP Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, którego celem szczegółowym są lepsze warunki do promocji nauki i innowacji wśród uczniów.
Głównym celem projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy” (LMMiO) będzie
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 dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Instytucja będzie oferować infrastrukturę edukacyjną wykorzystywaną we współpracy ze szkołami, która pozwoli aktywnie angażować uczniów, stymulować ich innowacyjność i uzupełniać zdobytą wiedzę
teoretyczną praktycznymi przykładami.
Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy będzie miejscem realizacji wydarzeń naukowych, technologicznych, a także warsztatów i wydarzeń edukacyjnych dotyczących
wszelkich dziedzin związanych z techniką i innowacyjnością oraz z kulturą techniczną.
Swoją ofertę kierować będzie do dzieci i młodzieży zainteresowanych odkrywaniem
świata, różnymi dziedzinami nauki i techniki poprzez m.in. udostępnianie ekspozycji, laboratoriów i pracowni umożliwiających przeprowadzanie badań i obserwację zjawisk,
ich analizę oraz opracowywanie syntetycznych wniosków i spostrzeżeń celem ich wdrażania w życie jako pomysłów, wzorów użytkowych i wynalazków, organizowanie pokazów i spotkań naukowych przybliżających nowoczesne technologie. Oferta Laboratorium
będzie m.in. poszerzała i uzupełniała programy nauczania szkół poprzez tworzenie projektów edukacyjnych, wykorzystujących nowoczesne metody kształcenia i upowszechniania wiedzy.
W związku z realizacją projektu w 2016 r. wykonana została koncepcja funkcjonalnoprogramowa Centrum Nauki i Eksperymentu w Białymstoku. Koncepcja wskazała propozycję podziału przestrzeni Centrum na strefy funkcjonalne (ze wskazaniem opisu idei,
której zostanie podporządkowana wystawa stała). W ramach wystawy głównej i strefy
dziecięcej przygotowana została koncepcja 100 stanowisk doświadczalnych, a dodatkowo opracowano zakres czterech laboratoriów pracowni tematycznych. Opracowanie do275 | S t r o n a

kumentu poprzedzone było licznymi konsultacjami z jednostkami Urzędu Miejskiego
(Departamentem Edukacji, Departamentem Strategii i Rozwoju), dyrektorami placówek
oświatowych Miasta, przedstawicielami pracodawców i zespołu realizującego projekt pilotażowy LMMIO EUREKA. Równocześnie były prowadzone działania mające na celu
ustalenie lokalizacji Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy. W tym celu sporządzone
zostało opracowanie pn. „Analiza rynku nieruchomości/lokali przeznaczonych pod wynajem na terenie Miasta Białystok z przeznaczeniem na siedzibę instytucji popularyzującej
naukę i świadczącej usługi dydaktyczne, głównie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży”. W ramach opracowanej analizy Stadion Miejski w Białymstoku został wskazany
jako potencjalna lokalizacja Laboratorium, spełniając wszystkie wymagane kryteria
(m.in. w zakresie dojazdu, podziału funkcjonalnego, dostępu do powierzchni magazynowych, stanu technicznego budynku i lokali, stanu zagospodarowania otoczenia, dostępności miejsc parkingowych, długoterminowej dostępności na wynajem). W dniu
12.10.2016 r., po przeprowadzeniu ze Stadionem Miejskim negocjacji (rozpoczętych
w miesiącu lipcu), pomiędzy spółką „Stadion Miejski” i Miastem Białystok nastąpiło zawarcie wieloletniej umowy (na czas 10 lat), regulującej warunki najmu pomieszczeń
usługowo-handlowych oraz administracyjno-biurowych o łącznej pow. 3 298,77 m2,
z przeznaczeniem pod siedzibę LMMiO. Za przygotowanie projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy” do realizacji odpowiadała jednostka budżetowa Białostocki
Park Naukowo-Technologiczny. Park koordynował także działania związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i uregulowaniem spraw związanych z realizacją projektu od strony formalno-prawnej do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
(w kontekście aktualizacji zapisów statutu BPN-T, uzyskania przez Park stosownych pełnomocnictw, uprawniających jednostkę do realizacji projektu). W 2016 r. Białostocki
Park Naukowo-Technologiczny zmodyfikował wstępną koncepcję i zlecił opracowanie
programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu LMMiO. W III
kwartale 2016 r. zadania zespołu projektowego BPN-T koncentrowały się na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu. W dniu 24 lutego 2017 r. Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny, w imieniu Miasta Białystok, złożył do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym
w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Wydatki ogółem zaplanowane w ramach projektu wynoszą 25 457 421,00 zł,
wydatki kwalifikowalne - 20 772 233,45 zł, wysokość dofinansowania - 17 656 398,40 zł.
W dniu 18.10.2016 r. BPN-T dokonał odbioru pomieszczeń na Stadionie Miejskim, przeznaczonych na prowadzenie działalności związanej z realizacją projektu LMMiO. W kontekście możliwości realizacji przez BPN-T projektu, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/427/16
Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”
oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4687), został rozszerzony
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zakres działań BPN-T o realizację działań upowszechniających naukę oraz działań edukacyjnych i dydaktycznych.
6. PFRR jest podlaskim ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network, w ramach której funkcjonują punkty kompleksowej obsługi MŚP, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać
z szerokiego wachlarza usług świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki w całej Europie oraz wielu państwach trzecich – usługi dotyczące współpracy gospodarczej i technologicznej, pozyskanie informacji i doradztwa, udział w spotkaniach i imprezach kooperacyjnych. Sieć zrzesza ponad 600 organizacji w ponad 40 krajach, w tym izby handlowe,
regionalne agencje rozwoju i uniwersyteckie ośrodki technologiczne, w których pracuje
około 4 000 doświadczonych specjalistów. Jest największą tego typu siecią na świecie.
W 2016 roku, oddział sieci funkcjonujący przy PFRR zorganizował kilkadziesiąt seminariów i konferencji oraz misji gospodarczych, w których udział wzięło 750 uczestników;
udzielono odpowiedzi na ponad 110 zapytań; przeprowadzono 98 audytów technologicznych i biznesowych; zorganizowano misje gospodarcze i spotkania kooperacyjne,
w których udział wzięło 70 przedsiębiorców uczestnicząc w 170 spotkaniach; opracowano 60 zapytań gospodarczych i profili technologicznych, które były dystrybuowane w całej sieci. Wszystkie oferowane usługi wpływają na wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP. Oddział sieci EEN zapewnia wyspecjalizowane doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności eksportowej oraz rynku unijnego. Dzięki sieci kontaktów mamy dostęp do aktualnych i istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej informacji o całej Europie i krajach trzecich należących do sieci. Istniejące bazy danych i instrumenty informatyczne pozwalają na sprawne i szybkie dostarczanie usług do zainteresowanych przedsiębiorców.
7. PFRR jest Regionalną Instytucją Finansującą odpowiedzialną za wdrażanie w województwie podlaskim Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
8. PFRR realizuje projekt KAM2EastPoland, mający na celu zwiększenie umiejętności zarządzania innowacyjnością w podlaskich/białostockich firmach.
Programy i działania nowo utworzone:
1. W 2016 r. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny podpisał następujące listy oraz porozumienia o współpracy:
L.p.
Nazwa podmiotu
Przedmiot partnerstwa/listu/deklaracji/umowy
Data
1

2

3

Ylia Sp. z o. o.

Wspólna organizacja YLIA INNOVATION DAYS
03.03.2016
w dn. 22.03.2016 r.

Wyższa Szkoła Finansów i
Wspólna organizacja Kongresu Liderów Zmian
Zarządzania w Białym15.03.2016
w dn. 22-23.04.2016
stoku
Wspólna organizacja konferencji związanej z puBank Polska Kasa Opieki
blikacją szóstej edycji „Raportu o sytuacji mikro 18.03.2016
Spółka Akcyjna
i małych firm w roku 2015” w dn. 12.04.2016
277 | S t r o n a

L.p.

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13
14

Nazwa podmiotu

Przedmiot partnerstwa/listu/deklaracji/umowy

Data

Województwo Podlaskie
(Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku)
Stowarzyszenie Pierwiastek Kultury

Wspólna organizacja Seminarium dla pracodawców pt. „Rozwój przedsiębiorczości - aspekty finansowe”
wspólna organizacja Rails Girls Białystok w dn. 2123.03.2016
22.05.2016
wspólna organizacja zawodów robotów „RoboSandsoft Grzegorz Kałęka
05.05.2016
Game” w dn. 04.06.2016
Federacja
Organizacji
wspólna organizacja spotkania Tech Klub w dn.
Pozarządowych Miasta
16.05.2016
01.06.2016
Białystok
Karol Krzysztofiec "KO- wspólna organizacja „Kocham Roboty” w dn.
22.08.2016
CHAMROBOTY"
03.09 i 10.09.2016
wspólna organizacja warsztatów z programowaWOW SCHOOL Joanna
nia dla dzieci i mlodzieży w ramach WOW School 22.08.2016
Zaręba
w okresie wrzesień 2016-czerwiec 2017
Centrum
Kształcenia wspólna organizacja seminarium podsumowująUstawicznego w Białym- cego III edycję projektu Talenty XXI w. w dn. 12.10.2016
stoku
17.10.2016
Fundacja Przedsiębior- wspólna organizacja InfoDay MIT Enterprise Fo26.10.2016
czości Technologicznej
rum w Białymstoku w dn. 17.11.2016
Fundacja Laboratorium
wspólna organizacja Innowacyjnego Miksera
Badań i Działań Społecz31.10.2016
w dn. 08.11.2016
nych Soclab
Kobieteria - Stowarzywspólna organizacja konferencji pn. „Szkoła od
szenie Inicjatyw Kobie23.01.2017
nowa” w dn. 11.02.2017
cych
CS Group Polska sp. z o. wspólna organizacja Akademii e-Marketingu Cle- 02.03.2017
o.
arSense w dn. 07.03.2017
 Listy intencyjne:

L.p.

1

Nazwa
podmiotu

Przedmiot partnerstwa/listu/deklaracji/umowy

Data

1. Nawiązanie kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami celem rozwijania przedsiębiorczości związanej z dziedziną sztuki
Fundacja
23.10.2016
Art. HANZA w różnych formach organizacyjnych tj. szkolenia, wystawy,
warsztaty, plenery, konferencje, spotkania autorskie.
2. Propagowanie pośród lokalnych i regionalnych przedsię-
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biorstw wykorzystania sztuk wizualnych przy promocji przedsięwzięć biznesowych poprzez akcje informacyjne i inne wspólne projekty.
3. Tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz sztuką, poprzez utworzenie wspólnego ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego w centrum miasta Białegostoku.
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.2. TWORZENIE WARUNKÓW DO WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA
UCZELNI WYŻSZYCH W PROCESY INNOWACYJNE W GOSPODARCE
Programy i działania zrealizowane:
1. Przedstawiciele białostockich uczelni wyższych (Politechnika Białostocka, Uniwersytet
w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wchodzą w skład Rady Programowej BPN-T.
2. Przedstawiciele białostockich uczelni wyższych biorą udział w pracach Komisji oceniających stopień innowacyjności firm ubiegających się o zakup terenów inwestycyjnych
Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.
3. Realizacja projektów przy współpracy z przedsiębiorstwami i uczelniami (zaangażowanie pracowników naukowych uczelni) z wykorzystanie przestrzeni Transferowni –
Projekt Absolwent w Transferowni.
4. Rola uczelni wyższych i ich wkład w budowanie potencjału innowacyjnego Miasta Białystok oraz regionu wyraża się w kontynuacji udziału 6 przedstawicieli trzech uczelni
(Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) w pracach Rady Programowej Białostockiego Parku NaukowoTechnologicznego, funkcjonującej w ramach II kadencji (obejmującej lata 2015-2018),
powołanej z dniem 15 października 2015 r. na mocy zarządzenia Nr 888/15 Prezydenta Miasta Białegostoku, zmienionego zarządzeniem Nr 597/16 z dnia 23 czerwca 2016
r. (omówionej w zakresie Celu strategicznego C – Długofalowy wzrost gospodarki
opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy,
Priorytetu C.2 – Rozwój innowacyjnej gospodarki, kierunku działań C.2.1. - Wsparcie
innowacyjności). Forma współpracy z Białostockim Parkiem NaukowoTechnologicznym, nadzorującym prace Rady Programowej, realizowana była w oparciu o model konsultacyjny i doradczy.
5. Inną formą aktywizacji potencjału innowacyjnego Miasta oraz regionu jest aktywność
badawcza i naukowa, prowadzona z wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej
w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”. W 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w ramach nawiązanej w 2015 r. współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym, kontynuował działalność Operatora Laboratorium Obrazowania Molekularnego BPN-T (w ramach powołanej spółki celowej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - „Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB” Sp. z o.o.).
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6. Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB Sp. z o.o.
prowadzi działalność w zakresie nowoczesnej diagnostyki medycznej. LOM z pracownią izotopową klasy II wyposażone jest w innowacyjną na skalę światową aparaturę
diagnostyczną - skaner PET/MR (aparat Biograph mMR, 3.0 Tesla) – połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym. Funkcjonuje tu pracownia badań diagnostycznych Bio-skaner PET/MR. W roku 2016 wykonanych zostało
ponad 350 badań PET/MR.
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.3. USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POPRZEZ INFORMATYZACJĘ
Programy i działania zrealizowane:
1. Zrealizowano projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa
podlaskiego część II – Administracja Samorządowa”.
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.2.4. SYSTEM FINANSOWANIA INNOWACJI
1. PFRR zarządza Podlaskim Funduszem Kapitałowym Sp. z o.o. – udzielającym kapitału
na rozwój w formie inwestycji typu venture.
C.3. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.3.1. KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I OFEROWANIE NA KORZYSTNYCH DLA INWESTORÓW WARUNKACH TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. Opracowano dokumentację projektową w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Białymstoku (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga
łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.
A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą). Okres realizacji zadania: 2017 – 2018.
2. Obsługa przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Białymstoku podmiotów zainteresowanych ulokowaniem działalności w Podstrefie Białystok SSSE oraz
w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, a także udzielanie informacji
o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście na zapytania firm oraz indywidualnych inwestorów z poszczególnych branż.
3. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Białostocki Park NaukowoTechnologiczny” w grudniu 2015 r., w 2016 roku prowadzone były działania zmierzające do osiągnięcia wskaźników założonych w projekcie w kontekście zagospodarowania przez przedsiębiorców terenów inwestycyjnych BPN-T (stanowiących tereny
rozszerzonej w 2015 r. Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).
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4. Tereny inwestycyjne BPN-T zajmują łącznie 26 ha, z czego:
 3 ha powierzchni zostały zagospodarowane na potrzeby Parku (pod lokalizację budynków Inkubatora Technologicznego i Administracji oraz Centrum Technologicznego
– obiekty oddane do użytku w maju 2014 r.).
 23 ha stanowią tereny inwestycyjne przeznaczone na sprzedaż; oferta skierowana
jest do inwestorów prowadzących działalność innowacyjną.
 Tereny BPN-T objęte są specjalną strefą ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1853).
 W 2016 r. odbyły się dwie oceny stopnia innowacyjności firm ubiegających się o zakup terenów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Komisja oceniająca składała się z przedstawicieli BPN-T oraz Rady Programowej BPN-T,
tj.:
1) Kompania Piwowarska S.A. (uzyskanie w procesie oceny stopnia innowacyjności
przedsiębiorstwa 8,3 punktu).
2) Gorteks Sp. z o.o. Sp. k. (6,7 punktu).
 Do roku 2016 zostało sprzedanych ok. 5,3 ha terenów inwestycyjnych BPN-T, w tym
dwa tereny zbyte na przełomie 2013/2014 r. (o łącznej pow. ok. 2,7 ha) oraz dwa kolejne tereny, sprzedane inwestorom w roku 2016 (o łącznej pow. ok. 2,6 ha).
 Na terenach inwestycyjnych BPN-T ulokowały się firmy prowadzące działalność innowacyjną. Przedsiębiorcy specjalizują się w branżach: e-commerce i innowacyjnej dystrybucji produktów bieliźniarskich, spożywczej (produkcja piwa i sprzedaż hurtowa
napojów alkoholowych i bezalkoholowych), sektorze ICT.
 W 2016 r., w ramach inwestycji na zakupionych terenach BPN-T, przez przedsiębiorców zostały wszczęte prace związane z:
3) W zakresie 2 terenów inwestycyjnych, zbytych na przełomie 2013/2014:
- Budową Centrum Logistycznego wraz z częścią socjalno-biurową o pow. 3 000 m2 –
prace budowlane na początkowym etapie, z terminem zakończenia w 2017 r. (Inwestor: KONTRI Sp. z o.o.). Dzięki budowie Centrum firma będzie miała możliwość dalszego rozwoju. Wykorzystane zostaną do tego narzędzia systemowe w postaci WMS
(system do zarządzania gospodarką magazynową), a także nowoczesne systemy
wspomagające sprzedaż zagraniczną, których wdrażanie zostało już przez spółkę rozpoczęte.
- Budową zespołu 4 budynków biurowych o łącznej pow. 12 000 m 2 powierzchni użytkowej (Inwestor: CFT Properties of MIND–BPNT Sp. z o.o.). W ramach inwestycji nastąpi udostępnienie 8 000 m2 powierzchni dla firm technologicznych, w tym dla firm
kończących swój cykl inkubacyjny, zobowiązanych do opuszczenia Inkubatora Technologicznego BPN-T, ale chcących pozostać w bezpośrednim obszarze Białostockiego
Parku Naukowo-Technologicznego i w zasięgu korzyści, które Park oferuje.
W 2016 r. został wybudowany pierwszy budynek biurowy i realizowane były prace
wykończeniowe. Roboty budowlane związane z: wykonaniem prac ziemnych, wymu281 | S t r o n a

rowaniem ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych), ścian działowych, wykonaniem stropów, kominów, wykonaniem więźby dachowej, pokrycia dachowego, wstawieniem stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych zostały zakończone w marcu 2017 r.
4) W zakresie 2 terenów inwestycyjnych, zbytych w 2016 r.:
- Realizacją wstępnych działań koncepcyjnych określających m.in. wybór technologii
budowy zakładu produkcyjnego bielizny wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz częścią magazynowo-sprzedażową, rzeczywiste parametry inwestycji (powierzchnia
użytkowa, kubatura, możliwość elastycznego kształtowania przestrzeni), ocenę potrzeb w zakresie mediów (Inwestor: GORTEKS sp. z o.o. sp.k.). Zasadniczym celem inwestycji będzie podniesienie skali innowacyjności firmy poprzez wdrożenie procesów
zautomatyzowanych na wybranych etapach produkcji. Dzięki tym zmianom będzie
możliwe podniesienie efektywności produkcji. W związku z ciągłym rozwojem i wzrostem sprzedaży firma planuje zwiększenie powierzchni produkcyjnych, magazynowych. Wpłynie to na wzrost zatrudnienia, zarówno w dziale B+R, jak i sprzedaży, logistyce oraz pracowników produkcyjnych.
- Realizacją procesu projektowania inwestycji (Inwestor: Kompania Piwowarska S.A.).
Inwestycja na zakupionym terenie umożliwi firmie reorganizację logistyki załadunku,
opakowań oraz składowania w Browarze Dojlidy i pozwoli na wprowadzenie nowych
technologii produkcji piwa. Przewidziana jest realizacja projektów związanych z budową nowoczesnej, zautomatyzowanej linii technologicznej do sortowania skrzynek
i butelek zwracanych z rynku oraz wdrożeniem innowacyjnej technologii pozwalającej
na przedłużenie trwałości i stabilizacji mikrobiologicznej produktu.
 Mając na uwadze potencjał obszaru skupiającego firmy działające w Podstrefie Białystok SSSE oraz Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym i synergiczne oddziaływanie efektów współpracy w eksplorowaniu wiedzy i technologicznych innowacji,
w 2016 r. Miasto Białystok podjęło działania związane ze zbywaniem kolejnych terenów inwestycyjnych BPN-T. W miesiącu grudniu 2016 r. zostały ogłoszone przetargi
na sprzedaż 7 nieruchomości, z terminami przetargów przypadających w miesiącach:
luty – marzec 2017. Nie rozstrzygnięto 5 przetargów, natomiast w wyniku 2 przetargów nastąpiło zbycie 2 terenów inwestycyjnych BPN-T o łącznej pow. ok. 1,7 ha. Tereny nabyły podmioty specjalizujące się w branży: naukowej (uczelnia wyższa) oraz
motoryzacyjnej/przemysłowej/zaopatrzenia technicznego. Planowane inwestycja dotyczą przedsięwzięć: budowy i wyposażenia Białostockiego Centrum Obrazowania
Molekularnego z instalacją cyklotronu (pomieszczenia budynku będą przeznaczone
do produkcji, syntezy i kontroli jakości radiofarmaceutyków) oraz budowy centrum
logistyczno-dystrybucyjnego.
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Projekt realizowany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) w Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działanie 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych:
 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku:
– pozakonkursowy zidentyfikowany na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF,
– finansowany w ramach ZIT z RPOWP,
– umowa o dofinansowanie na kwotę 35 420 527,86 PLN podpisana 28 września 2017 r.,
– Beneficjent: Miasto Białystok,
– okres realizacji 2016-2018.
Celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej
w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, poprzez kompleksowe przygotowanie terenów
pod inwestycje – uzbrojenie 44,25 ha terenów w Białymstoku.
Projekty związane z tworzeniem sieci terenów inwestycyjnych realizowane 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. Kodeksu Supraskiego w Supraślu,
- Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie.
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.3.3. ROZWÓJ PODSTREFY SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Przygotowywanie do sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w obrębie 21 –
Dojlidy i 22 – Krywlany. Obecnie całkowita powierzchnia terenów inwestycyjnych
Podstrefy Białystok SSSE wynosi 94,2779 ha.
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.3.4. POZYSKIWANIE INWESTORÓW NA PODSTAWIE SZEROKIEJ,
WSPÓLNEJ OFERTY KSZTAŁTOWANEJ NA BAZIE AGLOMERACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORAZ ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INWESTORÓW W RAMACH BIURA OBSŁUGI INWESTORA
Programy i działania zrealizowane:
1. Promocja możliwości i korzyści inwestycyjnych Miasta wśród potencjalnych inwestorów:
 W ramach współpracy z Klastrem Obróbki Metali, wynikającej z zapisów Deklaracji
Partnerów Strategicznych z dnia 7 listopada 2014 r., poprzez udział Członków Klastra
w dwóch wydarzeniach:
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1) Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting w Poznaniu w dniach 7-10 czerwca
2016 r.,
2) Targi Kooperacji Przemysłowej MIDEST w dniach 6-9 grudnia 2016 r. w Paryżu.
Zamieszczanie baneru na stronach internetowych lokalnych i ogólnokrajowych serwisów oraz portalach ofert inwestycyjnych z informacjami o sprzedaży terenów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego objętych SSSE (reklama
odpłatna w terminie 08-22.12.2016r.), a także zamieszczanie informacji o przetargach
na stronach: bialystok.pl, wrotapodlasia.pl, bpnt.bialystok.pl.
Przekazanie do BiznesPolska.pl listy centrów outsourcingowych SSC/BPO/IT z siedzibą
w Białymstoku w związku z przygotowaną nominacja do „CEE Shared Services and
Outsourcing Awards”.
Informowanie lokalnych przedsiębiorców o organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju spotkaniach konsultacyjnych odnośnie Programu promocji branży IT/ICT oraz
Programu promocji polskich specjalności żywnościowych. Dołączono także informację
nt. kursu dla firm - Infrastruktura dla badań.
Udział przedstawicieli Biura Obsługi Inwestorów w III Wschodnim Kongresie Gospodarczym.
Kontakt przedstawicieli Biura Obsługi Inwestorów z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi ulokowaniem swojej działalności w Białymstoku. W trakcie przeprowadzonych spotkań zostały przekazane informacje o ofercie Miasta wraz z danymi
wynikającymi ze szczegółowych zapytań potencjalnych Inwestorów.
Współpraca w zakresie aktualizacji ofert inwestycyjnych z następującymi podmiotami: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
Urząd Statystyczny w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, uczelnie wyższe.
Współpraca z innymi podmioty i organizacjami:
Udział w konferencji pn. „Środki EFS wsparciem rozwoju lokalnego rynku pracy” organizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.
Współpraca z PAIiIZ w opracowaniu przewodnika/informatora dla przedsiębiorców,
poszukujących lokalizacji swojej inwestycji, sektor BSS.
Współpraca z Colliers International w opracowaniu raportu na temat dostępności
powierzchni biurowych w wybranych miastach w Polsce.
Współpraca z PAIiIZ S.A. polegająca na przekazaniu ofert nieruchomości gminnych celem ich zamieszczenia w Bazie Ofert Inwestycyjnych na stronie www.paiz.gov.pl.
Udział w XI posiedzeniu Zespołu Sterującego Platformy PPP w siedzibie Ministerstwa
Rozwoju.
Nominacje w konkursach i nagrodach gospodarczych:
Miasto zgłosiło zgodnie z kryteriami konkursu „Grunt na medal 2016” nieruchomość
prywatnego właściciela położoną przy ul. Gen. F. Kleeberga/Szosa Ełcka, która uzyskała statut Laureata Konkursu.

284 | S t r o n a

 Zarekomendowano pięć przedsiębiorstw do XIV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
6. Opracowano „Informator statystyczny Miasta Białegostoku”.
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.3.5. ROZWÓJ SIP/GIS (SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ)
Programy i działania zrealizowane:
1. Tworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).
2. Tworzenie bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUA).
3. Tworzenie bazy danych do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości
(RCiWN).
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Tworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
2. Tworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
3. Tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000
(BDOT).
4. Rozbudowa „Portalu Geodety”.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Powstał „Portal Rzeczoznawcy”.
2. Powstał „Portal Komornika”.
C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem współpracy wschodniej
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.4.1. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z MIASTAMI ZE WSCHODU
Programy i działania zrealizowane:
1. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego przyjęła dwie delegacje z Białorusi:
 Pierwsza z nich odwiedziła Białystok w dniach 13-19.11.2016 r. i składała się z przedstawicieli władz lokalnych odpowiadających za rozwój szkolnictwa na Białorusi oraz z przedstawicieli nauczycieli i związków nauczycielskich. Delegacja ta odwiedziła Urząd Miasta
Białegostoku, Urząd Marszałkowski, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja
Kopernika w Białymstoku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku. Uczestnicy delegacji mieli możliwość zapoznania się z podlaskim systemem kształcenia dzieci i młodzieży oraz rozwoju kompetencji nauczycieli.
 Druga delegacja przyjechała do Białegostoku w dniach 04-10/12/2016 i składała się
z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości,
dyrektorów inkubatorów białoruskich oraz osób odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości. Podczas 5 dni delegacja odwiedziła Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczo285 | S t r o n a

ści, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Urząd Gminy w Supraślu,
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, Suwalską Izbą Rolniczo –
Turystyczną i Wigierski Park Narodowy oraz Park Przemysłowy Łomża. Uczestnicy delegacji mieli możliwość zapoznania się z przyjętym na Podlasiu modelem rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości.
2. W dniach 20-23.06.2016 r. została zorganizowana wizyta studyjna przedstawicieli białoruskich organizacji samorządowych w województwie podlaskim, w której udział wzięło
20 osób, w sumie przedstawiciele 18 białoruskich organizacji pozarządowych. Za rekrutację uczestników wyjazdu odpowiadał partner Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wizyta została dopasowana do potrzeb uczestniczących organizacji
i obejmowała spotkania w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, Konferencję
„Regionalna kooperacja jako klucz do rozwoju przedsiębiorczości”, na którą zgłosiło się
90 osób z 60 założonych, połączonej z działaniami networkingowymi, spotkania w Hajnówce z przedstawicielami Urzędu Miasta, Lokalnej Grupy Działania, Lokalną Organizacją Turystyczną i lokalnym oddziałem PFRR, wójtem gminy Białowieża, Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim parku Narodowym oraz spotkania z beneficjentami
działań Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. W ramach działania uczestnicy wizyty
zapoznali się z metodami, sposobami i europejskimi standardami pracy w zakresie
wspierania przedsiębiorczości. W trakcie wizyty stworzony został dokument będący deklaracją wdrożenia europejskich standardów przez organizacje pozarządowe na Białorusi. Efektem działania jest wzrost wiedzy 20 uczestników wizyty studyjnej w Polsce.
KIERUNEK DZIAŁAŃ C.4.3. WSPARCIE WCHODZENIA PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKI WSCHODNIE
Programy i działania zrealizowane:
1. Promocja możliwości i korzyści inwestycyjnych Miasta wśród potencjalnych inwestorów poprzez udział w organizowanych targach i innych wydarzeniach gospodarczych.
2. Prezentacja możliwości inwestycyjnych i obszarów współpracy w Białymstoku
dla delegacji z Białorusi.
3. Misja gospodarcza podlaskich przedsiębiorców do Republiki Białorusi zorganizowana
została przez PFRR, by umożliwić uczestnikom nawiązanie kontaktów biznesowych
oraz pozyskanie wiedzy na temat uregulowań prawnych i kulturowych prowadzenia
działalności gospodarczej na Białorusi. Przedsiębiorcy uczestniczyli w gospodarczym
Forum Polsko-Białoruskim Dobrosąsiedztwo, w którym udział brał premier Mateusz
Morawiecki. Odbyły się wizyty w Młodzieżowym Inkubatorze Przedsiębiorczości
w Mińsku, w firmie BelGAZavtoservice oraz na terenie budowanego wówczas centrum handlowego pierwszego obiektu typu OUTLET w Mińsku. Podczas zorganizowanej konferencji dotyczącej rynku białoruskiego uczestnicy poznali praktyczne aspekty
wejścia na rynek, obowiązki wizowe i celne oraz mieli możliwość skorzystania z indy286 | S t r o n a

widualnych konsultacji. Ponadto zorganizowano giełdę kooperacyjną, w ramach której odbyło się 136 sprofilowanych spotkań międzynarodowych. W misji gospodarczej
wzięło udział 21 przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. Organizacja misji
obejmowała przygotowanie i nadzór nad realizacją programu wyjazdu, transport
uczestników, zapewnienie noclegów, zapewnienie wizyt we wskazanych instytucjach
oraz zapewnienie partnerów do spotkań biznesowych.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Seminaria organizowane przez PFRR nt. współpracy gospodarczej i możliwości wchodzenia na rynki Białorusi.
Programy i działania nowo utworzone:
1. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu ogłoszonego przez
Komisję Europejską uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „STRONG Civil Society Organisations for Stronger Armenia”, realizowanego we współpracy z ormiańskim partnerem DAS.AM, w którym PFRR pełni rolę lidera. Głównym celem projektu
jest zapewnienie znaczących, pozytywnych, a przede wszystkim trwałych zmian w zakresie szeroko rozumianych umiejętności Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego
poprzez logicznie uporządkowanie sposobów definiowania zadań, podejmowanych
aktywności i osiąganych rezultatów. Zostanie to zrealizowanie dzięki realizacji 3 działań projektowych:
 Budowanie kompetencji wewnątrz organizacji, głównie poprzez szkolenia i warsztaty,
które będą dostosowane indywidualnie do uczestników, a przeprowadzane przez
międzynarodowych ekspertów PFRR. Na podstawie diagnozy nacisk zostanie położony na planowanie, zarządzanie projektami, zarządzanie finansowe, przedsiębiorczość,
itp. Przeszkolonych zostanie 90 organizacji (225 osób).
 Budowanie kompetencji umożliwiających organizacjom tworzenie sieci połączeń,
swoistego ekosystemu składającego się z nich samych, otoczenia administracyjnego,
biznesowego, naukowego i społeczeństwa obywatelskiego. Udział w tej części będzie
opierał się na szeregu spotkań wymienionych środowisk w formie okrągłych stołów,
spotkań i współpracy z ekspertami. W tej części projektu weźmie udział 45 organizacji
(135 osób).
 „Nauka przez działanie” - jest zaawansowaną wersją budowania kompetencji opisanych w powyższych punktach. Celem tego elementu jest praktyczne wykorzystanie
nabytych czy też wcześniej posiadanych umiejętności i złożenie wniosków grantowych przez uczestników projektu. Do tego etapu zostanie zaproszonych 60 organizacji, spośród których zostanie wybranych maksymalnie 25, których projekty otrzymają
dofinansowanie - łączna kwota przeznaczona na granty to 1 000 000 EUR.
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Projekt jest przykładem na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem białostockich instytucji, organizacji i przedsiębiorców, którzy będą mogli występować w roli ekspertów
w ramach w/w działań. Dzięki obecności w Armenii będą mogli nawiązywać relacje,
które oprócz efektów projektowych będą przenosić się na inne pola działalności zainteresowanych. Dzięki stałemu monitoringowi realizacji trwającego procesu Podlaska
Fundacja Rozwoju Regionalnego może aktywnie pomagać w nawiązywaniu kontaktów na terenie Armenii.
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6.4.

Kultura, sport i turystyka

D. ATRAKCYJNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ OFERTY KULTURALNEJ, SPORTOWEJ, TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
D.1. Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury kulturalnej
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.1. STWARZANIE WARUNKÓW DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI MIASTA W SFERZE KULTURY I WZROSTU JEJ UCZESTNICTWA W KULTURZE
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok organizacje pozarządowe zorganizowały, przy wsparciu finansowym z budżetu miasta, wiele
imprez dostępnych nieodpłatnie mieszkańcom, m.in.: Imieniny Izabeli Branickiej Festiwal Sztuk Dawnych, Festiwal Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”, Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR – Kolor i Dźwięk” na Rynku Kościuszki, cykl „Koncerty przed
Hejnałem” na Rynku Kościuszki, Podlaski Festiwal Wielkanocny, Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej, Święto Kultury Białoruskiej, POMPA Międzynarodowy
Przegląd Cheerleaderek, Mażoretek i Tamburmajorek na Rynku Kościuszki, cykle koncertów: Muzyka w Starym Kościele oraz Muzyka Mistrzów Baroku.
2. W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury 7 miejskich instytucji kultury (Białostocki Ośrodek Kultury, Białostocki Teatr Lalek, Dom Kultury „Śródmieście”,
Galeria Arsenał, Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska, Centrum im. L. Zamenhofa) w ramach zadań statutowych przygotowało bogatą i zróżnicowaną ofertę kulturalną dla mieszkańców – zarówno w swoich siedzibach, jak i w przestrzeni publicznej,
łącznie ponad 1 000 działań kulturalnych. W zależności od profilu danej instytucji, były one organizatorami: koncertów, spektakli, wystaw, spotkań autorskich, prelekcji
i debat, a także warsztatów edukacyjnych, skierowanych do wszystkich grup odbiorców, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy wyznanie.
3. Kontynuowano projekt „Wolontariat dla kultury”, w którego realizację zaangażowały
się: Galeria im. Sleńdzińskich, Centrum im. Ludwika Zamenhofa i Muzeum Wojska
w Białymstoku. Aktywność wolontariacką młodzi ludzie realizują w wybranej instytucji. Dzięki warsztatom, wizytom studyjnym, spotkaniom z ekspertami, wolontariusze
poznają także pozostałe instytucje biorące udział w projekcie.
4. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” podczas:
konkursu dla młodzieży „Historia Białegostoku i województwa podlaskiego - mozaika
religijna i etniczna”, VI Podlaskiego Pikniku Militarnego „Misja Wschód” w dniach 2729 maja 2016 r.; 12. Białostockiego Rajdu „Moto Retro”, w dniach 26-29 maja 2016 r.;
XX jubileuszowej Konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” w dniach 6-8
września 2016 r.
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5. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 Zajęcia edukacyjne w Muzeum Podlaskim, Muzeum Wojska, Muzeum Karnego, Galerii im. Sleńdzińskich,
 warsztaty z solistą Opery Podlaskiej,
 udział w przedstawieniach BTL,
 organizowanie wycieczek do Galerii im. Sleńdzińskich i Alfonsa Karnego, Muzeum
Wojska, Muzeum Historycznego, Uniwersytetu Medycznego,
 udział w zajęciach czytelniczych organizowanych przez Książnicę Podlaską,
 udział w akcji Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom,
 zorganizowanie warsztatów czytelniczych z pisarką Katarzyną Janowicz-Timofiejew,
 udział w miejskich konkursach recytatorskich i konkursach piosenki,
 przekazywanie informacji o organizowanych imprezach, akcjach miejskich, warsztatach dla rodzin poprzez wywieszanie plakatów zaproszeń i ulotek informacyjnych,
 wyjścia dzieci do kina, teatru, opery i filharmonii,
 organizowanie konkursów recytatorskich,
 zajęcia edukacyjne dla 5-6-latków w Muzeum Farmacji, Muzeum Wojska, Muzeum
Historycznym,
 spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi: aktor, artysta plastyk, tancerka, soliści opery
i filharmonii,
 uroczystość z okazji Święta Niepodległości - Patriotyczne Śpiewanie,
 „Lekcja Patriotyczna” - występ dzieci w czasie uroczystości z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej Nr 11, klubie osiedlowym Mikron, PS 8,
 „Kulturalne dzieciaki” - projekt przedszkolny, uczestnictwo dzieci w spektaklach
i warsztatach teatralnych i muzycznych organizowanych na terenie przedszkola oraz
przez ośrodku twórcze na terenie miasta: Białostocki Teatr Lalek, WOAK, Opera i Filharmonia Podlaska i inne,
 zorganizowanie w przedszkolu uroczystości patriotycznych: 1050 Rocznica Chrztu
Polski, Patriotyczne śpiewanie - 11.XI,
 realizacja Planu rocznego „Dobre maniery znamy i nimi się wyróżniamy”,
 udział w różnorodnych konkursach i uroczystościach organizowanych przez miasto,
 cykliczna organizacja przeglądów o zasięgu miejskim: „Roztańczone przedszkolaki”
i „Piękna nasza Polska cała” oraz konkursu plastycznego z nieużytków „Coś z niczego”,
 doroczny Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaka „Kto Ty jesteś…?” – organizacja,
 organizacja wieczorków poetyckich, spotkań z twórcami książek dla dzieci,
 nagranie teledysku o tradycjach wielkanocnych i emisja na antenie TV Białystok i tv
regionalnych,
 organizacja prezentacji przedstawienia „Co widziało słonko” na Bojarach BOK dla
mieszkańców Białegostoku,
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 projekt „Pokoleniowe wędrówki po Podlasiu – w świecie wartości, tradycji i obrzędów”,
 projekt edukacyjny „Przyjaźń z emocjami”,
 projekt edukacyjny „Mamo, Tato, poćwicz z nami – przedszkolakami”,
 organizowanie wystaw w placówkach użyteczności publicznej,
 współpraca z Książnicą Podlaską – uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych,
 uczestnictwo dzieci w koncertach muzycznych,
 turniej wiedzy o zdrowiu,
 udział dzieci w przedstawieniach w Teatrze Lalek, Teatrze Dramatycznym, Operze
i Filharmonii,
 organizowanie występów przedszkolnej grupy teatralnej dla całej społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego,
 wycieczki kulturoznawcze i kulturotwórcze,
 uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych min. przez muzea, Empik, galerie,
 realizacja projektu edukacyjnego „Mali patrioci”,
 obchody Święta flagi.
6. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 szkolny turniej „Kindersztuba”,
 uwzględnianie w programach wychowawczych i edukacyjnych współpracy z instytucjami kulturalnymi miasta – teatrami, operą, kinem, ośrodkami sportowymi,
 organizacja Festiwalu Kultur oraz Patriotycznego Śpiewania dla uczniów i mieszkańców Białegostoku,
 systematyczne wyjścia uczniów klas I-III do kina, Teatru Lalek, Teatru Dramatycznego,
Galerii im. Sleńdzińskich,
 udział uczniów w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich – plastycznych, humanistycznych, matematycznych, informatycznych, językowych,
 turnieje i zawody sportowe, szczególnie w piłce siatkowej (klasy sportowe),
 udział uczniów kl. III w lekcjach nauki pływania na basenie miejskim,
 organizowanie spotkań uczniów z pisarzami, ludźmi kultury,
 uczestnictwo uczniów w audycjach muzycznych organizowanych przez Filharmonię i
Operę Podlaską,
 uczestnictwo uczniów w przedstawieniach teatralnych w szkole i teatrach,
 wyjścia uczniów do kina, Białostockiego Teatru Lalek, do Opery i Filharmonii Podlaskiej,
 wyjścia do muzeów, galerii,
 udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez galerie, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego,
 udział uczniów w wycieczkach i Zielonych Szkołach,
 udział w uroczystościach miejskich,
 udział w programie „Śpiewająca Polska”,
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 współpraca z instytucjami w sferze kultury poprzez organizację koncertów filharmonii
na terenie szkoły, a także wyjść do teatru, kina, muzeum,
 organizacja warsztatów teatralnych dla uczniów,
 udział chóru szkolnego w programie „Rozśpiewany Białystok”,
 uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczą w spotkaniach z autorami książek w bibliotekach, w wystawach, uroczystościach kulturalnych w mieście.
7. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 systematyczne wyjścia uczniów do kina, Teatru Lalek i Teatru Dramatycznego,
 realizacja projektu „Świadomi odbiorcy kultury” finansowanego z grantu UM, skierowanego do uczniów z rodzin, które mają problemy materialne. Program ma za zadanie przygotować uczniów do udziału w kulturze przez umożliwienie im zwiedzania
muzeów, obejrzenia spektakli teatralnych,
 udział w festiwalu literackim „Na pograniczu kultur”,
 warsztaty dziennikarskie, literackie, spotkania z pisarzami,
 organizacja Maratonu Literackiego, Międzyszkolnego Konkurs Zmierz się z „Lalką” Bolesława Prusa, Konkurs Recytatorski – interpretacja fragmentów Lalki Bolesława Prusa,
 stała współpraca z białostockimi instytucjami kultury oraz instytucjami kultury z innych miast – udział w spektaklach teatralnych, filmowych, przedstawieniach operowych, wystawach,
 udział uczniów w konkursach o charakterze artystycznym, debatach,
 praca uczniów w kołach zainteresowań o charakterze artystycznym, np. chór szkolny,
zespół musicalowy, teatralny, szkolna telewizja,
 imprezy szkolne Dzień Talentów, prezentowanie talentów w Szkolnej Galerii Talentów.
8. Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
 Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku:
 zajęcia stałe MDK, w których uczestniczy 1 200 dzieci i młodzieży z naszego miasta.
 Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku:
 rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności, doskonalenie wiedzy,
 kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
 kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju i innych kultur,
 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 organizowanie imprez w szczególności koncertów,
 organizowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 projekt „Pokoleniowe wędrówki po Podlasiu – w świecie wartości, tradycji i obrzędów”,
 organizowanie wystaw w placówkach użyteczności publicznej,
 wycieczki do teatru, galerii, muzeum,
 współpraca z Książnicą Podlaską – uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych,
 uczestnictwo dzieci w koncertach muzycznych.
2. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 wyjścia do kin, teatrów, galerii, muzeów, opery,
 systematyczne wyjścia uczniów klas I-III do kina, Teatru Lalek, Teatru Dramatycznego,
Galerii im. Sleńdzińskich,
 edukacja filmowa dla uczniów klas IV- VI,
 organizowanie przedstawień w szkolnej sali teatralnej („Teatr Conieco”, „Teatr Pod
Orzełkiem”),
 wyjścia uczniów do kina, Białostockiego Teatru Lalek, do Opery i Filharmonii Podlaskiej,
 udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez galerie, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego,
 udział uczniów w wycieczkach i Zielonych Szkołach,
 udział w uroczystościach miejskich.
3. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 systematyczne wyjścia uczniów do kina, Teatru Lalek i Teatru Dramatycznego,
 przygotowanie uczniów i udział w Debatach Oksfordzkich we współpracy z IPN,
 organizacja Maratonu Pisania Listów Amnesty International,
 organizowanie wystawy tematycznej „Zbrodnia Katyńska”, „Kobiety internowane”,
 organizowanie wyjazdów i prowadzenie zajęć w ramach projektu „Jesteśmy Razem”
organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”,
 popularyzowanie sylwetki patrona szkoły poprzez organizację konkursu „Jan III Sobieski - polityk-wódz i patron szkoły”; organizowanie spotkania z członkami średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej; wyjścia z młodzieżą do kina, teatru, opery.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.2. WSPIERANIE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I PROMOCJA DOKONAŃ
LOKALNYCH TWÓRCÓW
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok zrealizowano spektakle, festiwale, przeglądy, konkursy i imprezy, promujące nieinstytucjonalne środowiska teatralne, taneczne, muzyczne oraz indywidualnych twórców, m.in.
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2.








3.

4.

5.

6.

Festiwal „Kalejdoskop”, prezentujący twórców z dziedziny tańca współczesnego,
Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w ramach Festiwalu Muzyki Kościelnej Archidiecezji Białostockiej; cykle koncertów: Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele, Imieniny Izabeli Branickiej Festiwal Sztuk
Dawnych, prezentujące białostockich muzyków: filharmoników i solistów; przygotowano 3 spektakle: Poskromienie złośnicy, „Czarodziejska Góra” wg Tomasza Manna,
„The Monstrum Band”.
W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury:
Białostocki Teatr Lalek zakończył modernizację dużej sceny w teatrze, tj. zmodernizował widownię, zamontował klimatyzatory i urządzenia systemu elektroakustycznego.
Galeria Arsenał powiększyła swoją kolekcję o dwa dzieła sztuki: Tymek Borowski „Portret Galerii Arsenał”, Paweł Matyszewski „Majaki”. Instytucja wykonała też niezbędne
bieżące remonty w obu budynkach.
Galeria im. Sleńdzińskich powiększyła swoje zbiory o 6 dzieł sztuki: „Portret Anny
Volbek” Wincentego Sleńdzińskiego, „Portret córki na tle Wilna” Ludomira Sleńdzińskiego, 4 portrety autorstwa Georgiia Andreewa z cyklu Twarze: „Portret Jerzego
Lengiewicza”, „Portret Antoniego Szymaniuka”, „Portret Jerzego Hermanowicza”,
„Portret Sławomira Chudzika”. Wykonany został remont w salonie wystawienniczym
przy ul. Legionowej.
Muzeum Wojska powiększyło swoje zasoby muzealne o: 248 obiektów zakupionych
i 470 obiektów muzealnych otrzymanych nieodpłatnie. Do nowego muzeum wykonano wielobranżową dokumentację projektową wystaw stałych Muzeum Pamięci Sybiru.
Prezydent Miasta Białegostoku przyznał twórcom profesjonalnym 7 stypendiów, na
łączną kwotę 100 000 zł: Wiesławowi Wróbel, Janowi Kamińskiego, Aleksandrze Maj,
Katarzynie Siergiej, Zofii Redlarskiej, Beacie Hyży-Czołpińskiej, Janowi Krutul. Natomiast młodym twórcom przyznanych zostało 21 stypendiów, na łączną kwotę
264 000 zł. Stypendystami zostali m.in.: Krzysztof Zaniewski, Błażej Piotrowski, Adam
Zdanowicz, Eliza Mieleszkiewicz, Adrian Górynowicz, Larys Lubowicki.
Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury przyznana została 4 laureatom: Bożenie Violetcie Bieleckiej, Annie Moniuszko, Marcinowi Kozińskiemu, ks. Janowi Niecieckiemu.
Nagroda Literacka im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2015 roku przyznana została Michałowi Książkowi za „Drogę 816” oraz Jerzemu Plutowiczowi za całokształt dotychczasowej twórczości, z uwzględnieniem książki „Jesień 2014”.
Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów przyznano
7 nagród (laureaci: Marzena Abuzareba, Joanna Koszel, Bożena Barbara Pisanko,
Barbara Magnuszewska, Katarzyna Breczko, Łukasz Adrian Komosa, Jolanta Aneta
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Woronowicz). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych przyznano 4 nagrody (laureaci: Grażyna Czarnecka, Magdalena Lach, Paweł S. Szymański, Aneta Ewa
Kaliściak).
7. Nagroda Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” za 2015 rok przyznana została
5 laureatom: Waldemarowi Smaszczowi, Formacji Fair Play Crew, Podlaskiemu Instytutowi Rzeczpospolitej Suwerennej, Dariuszowi Ciszewskiemu, Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra. Wyróżnieni zostali: Dominika Borys, Anna Łuszyńska,
Anna Olszewska, Fundacja Art. Hanza, Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku, Fundacja Gran Via.
8. Promocja Miasta Białystok w ramach realizacji teledysków do utworów: Ewy Szlachcic
"Wracam"; Michała Ciruka "Nasza Twierdza", "Moje małe sanktuaria"; Pawła Sokołowskiego i Izabeli Szafrańskiej "Spadłam Ci ze słonka".
9. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo "Wschodzący Białystok" w ramach wydania płyt: z muzyką tatarską Karoliny Cichej; "Arcydzieła Muzyki Cerkiewnej"; "Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego".
10. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo "Wschodzący Białystok" w ramach promocji filmu dokumentalnego "KONIEC ŚWIATA" w reżyserii białostoczanki
Moniki Pawluczuk oraz jego prezentacji na festiwalach filmowych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
I ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO DO ROZWOJU FUNKCJI KULTURALNYCH MIASTA
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok w Białymstoku funkcjonują trzy placówki kształcenia artystycznego: Szkoła Muzyczna I i II
stopnia, Wydział Sztuk Lalkarskich Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Absolwenci, wykładowcy, nauczyciele, studenci ww. uczelni współtworzą oraz
uczestniczą w szeregu imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe, tj.: cykle koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele, 3 spektakle: Poskromienie złośnicy, „Czarodziejska Góra” wg Tomasza Manna, „The Monstrum
Band”.
2. W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 21 stypendiów artystycznych na łączną kwotę 264 000 zł. Wśród stypendystów znaczną część stanowią studenci i absolwenci kierunków artystycznych,
m.in.: Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu (Agnieszka Kacprzak),
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (Adrian Górynowicz), Wydziału Filologicznego UwB (Radosław Dąbrowski), Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC (Krzysztof Zaniewski).
3. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” podczas:
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 Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Claudio Monteverdi Choral Competition”
w Wenecji w dniach 07-10 lipca 2016 r.
 XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego w dniach 22-24 września 2016 r.
na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.
 Koncertów Młodzieżowego Chóru „Filoi” Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji
Białostocko-Gdańskiej w Niemczech, w dniach 27 sierpnia – 2 września 2016 r.
 Udziału w krajowych targach edukacyjnych skierowanych do maturzystów w Olsztynie, Lublinie i Gdańsku we wrześniu 2016 r.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.4. KONSOLIDACJA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ORAZ INSPIROWANIE
POWSTANIA STRUKTUR SIECIOWYCH I KLASTROWYCH W SFERZE KULTURY
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok miasto
wspierało finansowo realizację kluczowych projektów środowisk twórczych: teatralnego, muzycznego i tanecznego. W 2016 r. nie nastąpiło powołanie klastra ani innego
podmiotu sieciowego, jednak środowiska zintegrowały się wokół wspólnie organizowanych projektów kulturalnych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.5. BUDOWA I ADAPTACJA NOWYCH OBIEKTÓW NA CELE KULTURY,
POPRAWA STANU ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ORAZ POWIĘKSZANIE ZBIORÓW I POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok udzielono
dotacji na zadanie „Pracownia działań kulturalnych”, polegającego na zorganizowaniu
osiedlowego domu kultury. W ramach projektu zaadaptowano lokal do prowadzenia
zajęć kulturalnych dla mieszkańców Białegostoku, a w szczególności trzech największych osiedli: Leśnej Doliny, Zielonych Wzgórz, Słonecznego Stoku.
2. W ramach programu rozwoju infrastruktury w sferze kultury:
 Białostocki Teatr Lalek zrealizował zadanie pn. „Zakończenie modernizacji dużej sceny
Białostockiego Teatru Lalek i jej obrębu – etap V”, w ramach którego przygotowano
dokumentacje techniczne oraz zmodernizowano widownię, zakupiono klimatyzatory,
zakupiono i zamontowano urządzenia systemu elektroakustycznego.
 Galeria Arsenał zakupiła dzieła sztuki do Kolekcji II: Tymek Borowski „Portret Galerii
Arsenał”, Paweł Matyszewski „Majaki”. Przeprowadzono remont dachu i pomieszczeń
użytkowych w budynku przy ul. Elektrycznej oraz wykonano remont łazienki w budynku przy ul. Mickiewicza.
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3. Galeria im. Sleńdzińskich zakupiła 6 dzieł sztuki: „Portret Anny Volbek” Wincentego
Sleńdzińskiego, 4 portrety autorstwa Georgiia Andreewa z cyklu Twarze: „Portret Jerzego Lengiewicza”, „Portret Antoniego Szymaniuka”, „Portret Jerzego Hermanowicza”, „Portret Sławomira Chudzika” oraz „Portret córki na tle Wilna” Ludomira
Sleńdzińskiego. W 2016 r. został wykonany remont w salonie wystawienniczym przy
ul. Legionowej.
4. Muzeum Wojska zakupiło 248 obiektów oraz otrzymało nieodpłatnie 470 obiektów
muzealnych. Instytucja wykonała wielobranżową dokumentację projektową wystaw
stałych Muzeum Pamięci Sybiru, do nowego muzeum. Rozbudowała też monitoring
w obiekcie, ulepszyła system antywłamaniowy oraz zakupiła sprzęt i urządzenia wielofunkcyjne.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Wykonano I etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru, tj. stan zerowy nowego obiektu.
2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum
Animacji Kultury „Wierzbowa” przy VII Liceum Ogólnokształcącym ul. Wierzbowa 7.
3. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47.
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
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok:
 W zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego Białegostoku organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji przygotowały i wydały 4 nowe publikacje: „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, „Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853” jako
pierwszego tomu serii „Źródła do dziejów Białegostoku”, „Przygody Księdza Michała”
- książka dla dzieci o życiu i działalności bł. Michała Sopoćki Patrona Białegostoku,
„Słonimska 8. Dom pachnący chlebem”.
 Odbyła się konferencja naukowa „Piękno w Sacrum” oraz cykl spotkań na temat
twórczości Franciszka Karpińskiego.
2. W ramach ustawowej ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego z budżetu Miasta
Białystok przyznano 9 dotacji celowych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy białostockich zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków. Łączna wartość dotacji wyniosła 1 200 000 zł. Dzięki wsparciu miasta odnowiono 7 zabytków nieruchomych (kościół, 2 pałace i 4 kamienice) oraz poddano
pełnej konserwacji 5 zabytków ruchomych (ambonę, dwa ołtarze i dwa XVIII-wieczne
ornaty).
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3. Przeprowadzono też szereg działań popularyzujących materialne i niematerialne
dziedzictwo kulturowe Białegostoku oraz przywracających białostockim zabytkom
dawną świetność, w tym:
 Przygotowano 3 plenerowe wystawy okolicznościowe poświęcone dziedzictwu kulturowemu miasta: Wielka Synagoga w Białymstoku, poświęcona historii Wielkiej Synagogi w 75. rocznicę jej zagłady, Święty był wśród nas. Białostocka pielgrzymka Jana
Pawła II w 25. rocznicę wizyty Papieża Jana Pawła II w Białymstoku, Pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne – 27 października 1991 r. w 25. rocznicę pierwszych
od zakończenia II wojny światowej wolnych i demokratycznych wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Wydano 3 publikacje (katalogi towarzyszące wystawom plenerowym): Wielka Synagoga w Białymstoku (nakład: 5 000 egz.), Święty był wśród nas. Białostocka pielgrzymka Jana Pawła II (nakład: 1 000 egz.), Pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne – 27 października 1991 r. (nakład: 1 000 egz.).
 Poddano bieżącej konserwacji 32 kamienne rzeźby (w tym: 18 zabytkowych), stojące
na terenie salonu Ogrodu Branickich.
 Wykonano autorski przegląd XVIII-wiecznego mechanizmu zegarowego w Bramie
Wielkiej Pałacu Branickich, wraz z jego bieżącą konserwacją oraz regulacją chodu i bicia zegara.
4. Wykonanie muralu, upamiętniającego 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci
Henryka Sienkiewicza, na budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ulicy Sienkiewicza 57.
5. Promocja szlaków turystycznych prowadzonych przez Miasto Białystok, polegająca na
wykonaniu wizytówek oraz ich dystrybucji poprzez mobilne ekspozytory.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa tablic okolicznościowych, wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej upamiętniającej 25. rocznicę wizyty papieża
Jana Pawła II w Białymstoku na terenie lotniska Krywlany (Kopiec Papieski).
7. Prowadzenie punktu informacji turystycznej na wieży Kościoła św. Rocha w Białymstoku w 2016 r.
8. Bieżąca naprawa, czyszczenie i konserwacja tablic informacyjnych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.7. EDUKACJA KULTURALNA MIESZKAŃCÓW
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok udzielono
dotacji na działania edukacyjne, kierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych: warsztaty „Wychowanie przez sztukę”; warsztaty artystyczne dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Pracownia aktywności twórczej”; Plener Twórców Niepełnosprawnych „Przyroda, Integracja, Sztuka”; warsztaty „T3-Teatr-Terapia-
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Taniec”; warsztaty „Lato w Teatrze”; Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne Archidiecezji
Białostockiej „Jezu ufam Tobie”.
W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury:
Białostocki Ośrodek Kultury zorganizował dla dzieci i młodzieży „Akcję Zima”, „Akcję
Lato”, obejmujące projekcje filmowe, spektakle oraz warsztaty integracyjne. W ramach edukacji filmowej zorganizowano 34 działania (m.in. odczyty, prelekcje, warsztaty), w których udział wzięło 1 483 osób.
Białostocki Teatr Lalek kontynuował działania edukacyjne w postaci lekcji teatralnych,
czytania sztuk lalkowych dla dzieci i dorosłych (11 spotkań) oraz warsztatów plastycznych dla dzieci (9 spotkań).
Dom Kultury Śródmieście prowadzi 3 ogniska: muzyczne, plastyczne i baletowe. W instytucji działają też 2 zespoły muzyki dawnej („Cantio Polonica” i „Capella Antiqua
Bialostociensis”), Dziecięcy Zespół Wokalny „Miniatura”, Zespół Tańca Nowoczesnego
„FLESZ”, grupa teatralna „Rupaki” oraz kabaret seniorów „Lumbago”. Instytucja zorganizowała też „Artystyczne Ferie Zimowe” oraz „Spotkania ze sztuką”.
Galeria Arsenał realizowała program edukacyjny w następujących modułach tematycznych: warsztaty rodzinne, warsztaty dla młodzieży „Razem znaczy więcej, czyli
w jedności siła”; warsztaty dla dzieci w wieku 1 - 4 lata „Sztuka dla Maciupkich”;
warsztaty adresowane do osób w wieku 60+ „Trochę mnie gnębi towarzystwo gołębi”; wykłady i spotkania autorskie z cyklu „Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego?”;
warsztaty dla nauczycieli poświęcone sztuce współczesnej; warsztaty dla grup zorganizowanych skierowane m.in. do szkół, przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych,
uczestników terapii zajęciowej oraz oprowadzania kuratorskie po wystawach i oprowadzania z audiodeskrypcją. Z oferty edukacyjnej Galerii skorzystało 5 100 osób.
Muzeum Wojska działalność edukacyjną realizowało w 7 obszarach: 1) edukacja
szkolna, 2) rodzinne weekendy, 3) ferie i wakacje, 4) konkursy, 5) spotkania autorskie,
wykłady, spacery historyczne, 6) cykle edukacyjno-rekreacyjne, cykle specjalne oraz
inne wydarzenia, 7) wolontariat. W ramach edukacji szkolnej kontynuowano lekcje
muzealne w 3 grupach wiekowych: przedszkole i nauczanie początkowe (zajęcia:
„Pierwsze kroki w Muzeum”), szkoła podstawowa (kl. IV-VI, zajęcia: „Na tropie historii”), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne („Historia bliższa i dalsza”). Rodzinne weekendy obejmowały realizację cykli Muzealny Plac Zabaw i Rodzinna Niedziela. Ponadto
w ramach pozostałych działań edukacyjnych zorganizowano m.in.: Tydzień Dziecka
(warsztaty edukacyjne – „W służbie pokoju” i „Mali sanitariusze”); Dzień Wolnej Sztuki (zaprezentowano twórczość braci Kossaków); program „60+ kultura” (bezpłatne
udostępnianie wystaw seniorom). Muzeum we współpracy z Archiwum Państwowym, Muzeum Podlaskim oraz Białostockim Ośrodkiem Kultury po raz pierwszy zorganizowało Test wiedzy o historii Białegostoku.
Galeria im. Sleńdzińskich prowadziła działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w których łącznie uczestniczyło 9.319 osób. Instytucja zrealizowała 293 warsztaty plastyczne i 106 lekcji muzealnych. Ponadto na program edu299 | S t r o n a

kacyjny w Galerii złożyły się: zajęcia plastyczne przeznaczone dla grup dzieci indywidualnych w wieku 6-11 lat (106 spotkań), okazjonalne warsztaty edukacyjne (np.
warsztaty „Polowanie na malowanie”, „Zacznij wakacje od sztuki”, „Abstrakcje na
wakacje”, „Zakończ wakacje ze sztuką”), zajęcia towarzyszące aktualnym wystawom
(m.in. „Przyjaźń stałą dyspozycją”), warsztaty „Kolędy z Podlasia”, warsztaty rękodzielnicze w ramach projektu „Białystok z drewna”, warsztaty z tworzenia wianków
adwentowych oraz cykle warsztatów skierowanych dla rodzin z dziećmi czy osób dorosłych (m.in. „Jak ugryźć sztukę”, „Sztuka przed obiadem – projekt 55+”, „Arcymama-Arcy-tata”). Ponadto zorganizowano warsztaty plastyczne dla nauczycieli
i animatorów kultury „Plastyka na co dzień”, warsztaty tworzenia postaci do animacji
„Animatyskop. Manufaktura Lalek” i „Animatyskop – plan filmowy”.
9. Centrum im. Ludwika Zamenhofa oferowało cykliczne warsztaty oraz okazjonalne
działania adresowane do różnych grup wiekowych i społecznych, instytucja realizowała cykle warsztatów edukacyjnych, m.in.: warsztaty „Religie Podlasia”, „Spotkania
z Ludwikiem”, „Otwarty Białystok” i „Tolerancja jest ok”. Na Dni Miasta Białegostoku
przygotowano wielkoformatową grę edukacyjną na dziedzińcu Pałacu Branickich
(przybliżającą obyczajowość i kulturę z epoki Branickich) oraz typowe gry dla tego
okresu (palcaty, wolant, bierki); zorganizowano zwiedzanie pałacu oraz pałacowych
ogrodów. Odbyły się „Ferie zimowe z klockami Lego” o tematyce architektury baroku.
Ponadto Centrum w zakresie edukacji zrealizowało także: „Stacja: Niepodległość”.
Warsztaty z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok; „Potęga pasji” (zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne, fotograficzne, z rysunku oraz motywacji). W odpłatnych działaniach edukacyjnych uczestniczyło 7 686 uczestników.
10. Wzmocnienie wizerunku i promocja Miasta Białystok poprzez wydanie i ogólnopolską
dystrybucję miesięcznika „Życie Ziemi Podlaskiej” (7 wydań) w wersji papierowej
i online.
11. Wydruk i dostawa kolorowanki dla dzieci pt. „Pokoloruj Białystok”.
12. Promocja Miasta Białystok podczas:
 Konkursu plastycznego im. Simony Kossak.
13. Kampanii audiowizualnej w mediach tradycyjnych i społecznościowych zespołu
VSHOOD.
14. Organizacji widowiska historycznego w dniu 1.03.2016 r. z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
15. W ramach filmu „Bieżeńcy”.
16. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 prowadzenie koła teatralnego „Maska” na terenie przedszkola,
 spotkania z pisarką K. Janowicz-Timofiejew,
 występy dzieci podczas zorganizowanego osiedlowego Festynu Rodzinnego na osiedlu Białostoczek,
 spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi: aktor, architekt, artysta plastyk, tancerka, soliści
opery,
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realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom”,
cykl zajęć w Galerii im. Sleńdzińskich,
organizowanie wycieczek do Muzeum Wsi,
udział rodziców i innych członków rodzin w organizowanych uroczystościach,
imprezach, spotkaniach na terenie placówki,
 przygotowanie wraz z dziećmi i prezentacja dla rodziców i dzieci ze żłobka Jasełek
i innych spektakli teatralnych,
 przygotowanie „Popołudnia z poezją dziecięcą”,
 zajęcia edukacyjne dla 5-6-latków w Muzeum Podlaski, Muzeum Wojska, Muzeum
Historycznym,
 wieczory poezji z rodzicami,
 prezentacje dzieci w osiedlowym kole emerytów oraz domu seniora,
 Happening z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka,
 spotkania bożonarodzeniowe – jasełka,
 projekt „Pokoleniowe wędrówki po Podlasiu – w świecie wartości, tradycji i obrzędów”,
 festyny rodzinne,
 udział rodziców w „Patriotycznym śpiewaniu”,
 organizowanie pokazów slajdów przyrodniczych w ramach realizowanego cyklu
działań promujących działalność przyrodniczą patrona Simony Kossak „Bliskie
spotkania z przyrodą” prowadzonych z udziałem przedszkolaków, uczniów oraz
nauczycieli i rodziców dzieci z placówek teatrzyki i audycje umuzykalniające cyklicznie
przez cały rok na terenie przedszkola,
 wycieczki grup przedszkolnych do Teatru Lalek, Teatru Dramatycznego, galerii Arsenał, Galerii im. Sleńdzińskich, do kina.
17. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe:
 wyjścia klas do kina, teatru, opery, bibliotek i innych instytucji kultury,
 udział w masowych imprezach kulturalnych (miejskich),
 programy i przedstawienia szkolne prezentowane dla rodziców z okazji świąt dorocznych np. Jasełka, obchody Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Ojca, itp.,
 uroczystości przygotowywane przez wychowawców klas i nauczycieli świetlicy,
 Festyny np. „Dzieci Dzieciom”, Rodzinny Festiwal Talentów z udziałem dzieci z okolicznych przedszkoli oraz rodziców,
 zabawy integracyjne dla uczniów i ich rodziców,
 informowanie uczniów i rodziców o ważnych imprezach kulturalnych w mieście,
 wyjścia uczniów do kina, Białostockiego Teatru Lalek, do Opery i Filharmonii Podlaskiej,
 udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez galerie, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Wsi,
 przedstawienia w Domu Pomocy Społecznej,
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 promowanie uczniów – typowanie do stypendium Prezydenta M. Białegostoku za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
18. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 wyjścia do muzeum np. Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Muzeum Wojska (zajęcia
edukacyjne),
 seanse filmowe, spektakle teatralne - w Białymstoku i Warszawie, wystawy w muzeach, koncerty, balet, spektakl operowy w Operze i Filharmonii Podlaskiej,
 udział w projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” - w cyklu „Wielokulturowość
w kinie” – edukacja kulturowa,
 udział w projektach Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
 organizacja wojewódzkiego konkursu „Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty
pogranicza”,
 udział w konferencji w Książnicy Podlaskiej pt. „Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo.
Idee-Obrady-Konteksty”,
 udział w V edycji ogólnopolskiego programu organizowanego przez Filharmonię Białostocką pt. „Filharmonia ostrożnie wciąga” - koncert inauguracyjny,
 udział w spotkaniu z pisarzem Michałem Książkiem w Bibliotece Pedagogicznej w Białymstoku.
19. Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
 Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku:
 zajęcia stałe MDK, w których uczestniczy 1 200 dzieci i młodzieży z naszego miasta.
 Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku:
 X Sejmik Szkół Karpackich,
 otwarcie Zespołu Szkół PTO w Białymstoku,
 VII Konferencja „Życie szczęśliwe z celiakią”,
 1050-lecie chrztu Polski – podsumowanie konkursu,
 Festiwal 4school,
 Witaj Maj – koncert,
 VI Dance Project Festiwal,
 Białystok Ojcu Świętemu – piknik rodzinny,
 Konkurs Migowy – koncert,
 Festyn Rodzinny przy Parafii PP.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1.




Działania realizowane przez przedszkola:
wieczorki taneczne i poezji z rodzicami,
prezentacje dzieci w osiedlowym kole emerytów oraz domu seniora,
współpraca przedszkola z Klubem osiedlowym - wspólne organizowanie spotkań dla
seniorów.
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2.









Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku:
informowanie uczniów i rodziców o ważnych imprezach kulturalnych w mieście,
wyjścia uczniów do kina, Białostockiego Teatru Lalek, do Opery i Filharmonii Podlaskiej, Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki,
wyjścia do muzeów, galerii,
udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez galerie, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Wsi,
udział uczniów w wycieczkach i Zielonych Szkołach,
udział w uroczystościach kulturalnych w mieście,
udział w programie „Dotknij teatru”.

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.1.8. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DLA IMPREZ MASOWYCH
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Stadion Miejski ze względu na charakter, posiadaną kubaturę i powierzchnie jest idealnym miejscem do organizacji imprez o dużym zasięgu, skierowanych do dużej liczby
ludzi. W 2016 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku miały miejsce takie imprezy
masowe, jak:
 Koncerty i festiwale, m.in.:
1) Polska Noc Kabaretowa – frekwencja wyniosła 5 052 osób (11.06.2016 r.).
2) Koncert Beaty Kozidrak z zespołem Bajm - frekwencja wyniosła 3 178 osób
(17.09.2016 r.).
3) Disco Polo Ekstraklasa- frekwencja wyniosła 4 156 osób (25.06.2016 r.).
4) Up to Date 2016 - frekwencja wyniosła 6 000 osób (23-24.09.2016 r.).
 Międzynarodowy kongres:
1) Kongres Świadków Jehowy 2016 – frekwencja wyniosła 10 765 osób (08.-10.07.2016
r.).
 Imprezy sportowe:
1) XI Finał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego – frekwencja wyniosła 5 200 kibiców
(16.07.2016 r.).
2) Mecze Jagiellonii – na płycie głównej boiska odbyło się 18 meczy z łączną frekwencją
204 636 osób.
Programy niezrealizowane:
1. Miasto od kilku lat planuje realizację hali widowiskowo-sportowej.
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D.2. Kreowanie przedsięwzięć
i międzynarodowym

kulturalnych

o

prestiżowym

znaczeniu

krajowym

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.1. WSPÓLNE KREOWANIE NOWYCH PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH
I IMPREZ KULTURALNYCH O ZNACZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM PRZEZ ŚRODOWISKA KULTURALNE MIASTA
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok udzielono
5 dotacji na prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne o znaczeniu ponadregionalnym:
Up To Date Festiwal w Białymstoku, Dni Hiszpańskie w Białymstoku, Muzyka Mistrzów Baroku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich „Lalkanielalka”.
2. Program rozwoju aktywności w sferze kultury zrealizowano we współpracy z Lublinem, Rzeszowem i Narodowym Centrum Kultury Festiwal WSCHÓD KULTURY - INNY
WYMIAR. Projekt obejmuje organizację działań kulturalnych oscylujących wokół wyróżnika Białegostoku, jakim była wielokulturowość i wielowyznaniowość, realizowanych w różnych obiektach w mieście. Podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 67 wydarzeń
kulturalnych (organizowanych we współpracy z 45 podmiotami), w których uczestniczyło 23 178 osób.
3. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” podczas
koncertów:
 „Białystok - miasto dobrej muzyki”, 27 sierpnia 2016 r. (oraz w trakcie kampanii promującej koncert).
 „Ekstraklasa Disco Polo”, 25 czerwca 2016 r.
 „Gramy dla Ciebie” poświęconego pamięci Wiesława Szymańskiego, 27 lutego 2016 r.
 „Bracia patrzcie jeno - Kolędy z Białegostoku” (w tym realizacja i rejestracja video
z wydarzenia oraz emisja na antenie TVP w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2016 r.).
4. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” w okresie poprzedzającym, jak i w trakcie trwania akcji: MOTOSERCE, 23 kwietnia 2016 r.;
XXIV Finału WOŚP, 10 stycznia 2016 r.
5. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” podczas:
warszawskiego panelu dyskusyjnego dot. popularyzacji Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego; spektaklu „Alicja po drugiej stronie lustra” organizowanego przez Fundację Teatr PAPAHEMA; wystawy prac artystki
Agnieszki Krysiuk w ramach Międzynarodowego Festiwalu RAWA BLUES FESTIVAL
2016 w Katowicach.
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury Białostocki Teatr Lalek był
współorganizatorem VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich „Lalka-nie-lalka”, popularyzującego nurt profesjonalny sztuki lalkowej dla dorosłych, poprzez organizację przedsięwzięć artystycznych. Celem Festiwalu przełamywanie stereotypu postrzegania teatru lalkowego jako teatru dla dzieci oraz zbliżenie i wzajemne inspirowanie środowisk artystycznych, jak również prezentacja i promocja teatrów, grup teatralnych oraz sztuki lalkowej dla dorosłych. W ciągu 5 dni trwania Festiwalu, zaprezentowali się ze spektaklami twórcy z Japonii, Francji, Niemiec, Holandii, Litwy, Kielc, Poznania i Białegostoku.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.2. UMACNIANIE MARKI I PROMOCJA WIODĄCYCH ŚRODOWISK
TWÓRCZYCH I IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok udzielono
5 dotacji na przedsięwzięcia kulturalne postrzegane jako „markowe”, jednocześnie
stanowiące promocję lokalnego środowiska kulturalnego: Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, Original Source Up To Date Festiwal
w Białymstoku, Festiwal "Kalejdoskop", Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść”, Imieniny Izabeli Branickiej Festiwal Sztuk Dawnych.
2. W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury:
 Białostocki Teatr Lalek od kilku lat zwiększa swoją aktywność na forum krajowym
i zagranicznym, uczestnicząc w festiwalach i przeglądach, co służy promocji zarówno
teatru, jak i miasta. Na scenach BTL zaprezentowano 505 spektakli, które obejrzało
50.787 widzów, a z oferty instytucji skorzystało 63.038 osób. W 2016 r. we współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku w Teatrze odbyły się prezentacje przedsięwzięć artystycznych w ramach VIII
Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich „Lalka-nie-lalka”. BTL otrzymał
w 2016 r. liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. nagroda dla aktorki za rolę w przedstawieniu „Kandyd, czyli Optymizm” na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek
„Spotkania”, 3 nagrody za spektakl „Lenka” podczas 5. Międzynarodowego Festiwalu
Lalkarskiego w Podgoricy (Czarnogóra).
 Galeria Arsenał od lat konsekwentnie realizuje autorski program wystawienniczy, którego poziom jest wysoko oceniany przez polskich i zagranicznych krytyków sztuki.
Dzięki temu Galeria Arsenał wciąż jest uznawana za kulturalną wizytówkę Białegostoku. Służy to budowaniu pozytywnego wizerunku zarówno instytucji, jak i miasta. Galeria organizuje ponad 20 wystaw rocznie - indywidualnych lub problemowych, czasami prezentuje również projekty wystawiennicze innych galerii. Recenzje z wystaw
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3.






w Arsenale ukazywały się w prasie lokalnej i krajowej oraz czasopismach branżowych.
Informacje o działalności Galerii publikowały media zagraniczne m.in. z Niemiec,
Ukrainy, Białorusi, Węgier i Słowacji. Galeria wielokrotnie prezentowała swój program poza krajem m.in. w Kijowie, Charkowie, Mińsku, Berlinie, Budapeszcie.
Galeria im. Sleńdzińskich zorganizowała VIII edycję Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej pod hasłem „Między trivium a quadrivium”.
W ramach Festiwalu odbyło się 6 imprez, w których uczestniczyło 530 osób. Instytucja była też współorganizatorem X Jubileuszowej edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria”, w ramach którego odbyło się 11 imprez. Frekwencja na Festiwalu 1288 osób.
Promocja Miasta w:
Filmie dokumentalnym o długości 30 minut, pt. „17 dni, które zadecydowały o Polsce” w reżyserii i wg scenariusza Leszka Staronia.
Filmie fabularnym o długości 25 minut, pt. „Czarna Dama” w reżyserii Bartka Tryzny,
wg scenariusza Ł. Seweryńskiego, H.Buharewicza i D.Wappy.
Filmie dokumentalnym o długości 100 minut, pt. „Rock and Roll Eddie” w reżyserii
i wg scenariusza Tomasza Szafrańskiego.
Spektaklu „Macbett” na XX Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, 30 lipca 2016 r.
Kolekcji Galerii Arsenał w ramach cyklu „Którędy po sztukę” w TVP KULTURA.

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.3. PROMOCJA MŁODYCH ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I WYKORZYSTANIE ICH POTENCJAŁU W TWORZENIU PRESTIŻOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok udzielono
dotacji na projekty o prestiżowym znaczeniu w skali miasta: Festiwal „Kalejdoskop”,
tworzony przez grupę młodych tancerzy i choreografów, cykl koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, realizowany przez studentów oraz absolwentów białostockiego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina
w Warszawie.
2. W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury realizowano program stypendialny dla młodych twórców, realizowany od 2007 r., cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych białostoczan, absolwentów szkół artystycznych
w wielu dziedzinach życia kulturalnego, w tym też plastyki. W 2016 r. przyznano 21
stypendiów na łączną kwotę 264 000 zł. W wielu przypadkach przyznane stypendium
stanowiło nie tylko realną pomoc w realizacji planów młodych artystów, lecz również
było impulsem do tego, by rozpocząć działalność w sferze kultury. Wszyscy stypendyści prezentują swój dorobek na specjalnej stronie internetowej utworzonej przez
miasto.
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KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.4. BUDOWA I UMACNIANIE MARKI BIAŁEGOSTOKU JAKO WIELOKULTUROWEGO MIASTA KRESÓW UNII EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O PRESTIŻOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok udzielono
3 dotacji na prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne miasta nawiązujące do wielokulturowości miasta: Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR Kolor i Dźwięk”, Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień”.
2. W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury Białostocki Ośrodek Kultury
po raz ósmy zorganizował Festiwal „Inny wymiar”, dający możliwość zapoznania się
z różnymi dziedzinami sztuki oraz wymiany poglądów w kontekście tożsamości, funkcjonowania społeczności zróżnicowanej narodowościowo i edukacji międzykulturowej. Podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 67 wydarzeń kulturalnych (organizowanych
we współpracy z 45 podmiotami), w których uczestniczyło 23 178 osób.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.2.5. WYKORZYSTANIE PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO WYKREOWANIA IMPREZY KULTURALNEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM
Programy i działania zrealizowane:
1. Promocja miasta podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Rydze.
Programy i działania niezrealizowane:
2. W 2016 r. Białystok nie aplikował o projekty zewnętrzne z ustaloną marką o znaczeniu międzynarodowym, które mogłyby być zrealizowane w mieście, z uwagi na ograniczone środki budżetowe Miasta.
D.3. Tworzenie regionalnego centrum turystycznego
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.3.1. WSPARCIE ROZWOJU KLUCZOWYCH KIERUNKÓW TURYSTYKI
W MIEŚCIE: KULTUROWEJ, PRZYRODNICZEJ, KONGRESOWEJ, SPORTOWEJ I LECZNICZEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. Udział w zagranicznych targach turystycznych: „OTDYCH 2016” Mińsk, 06-09.04.2016
r. oraz „TURBIZNES 2016” Mińsk, 28-30.09.2016 r.

307 | S t r o n a

Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Uchwałą nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 24 listopada 2016 r. do Statutu SBOF
wprowadzono 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 proturystycznych 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 Obszarem Funkcjonalnym.
2. W związku z realizacją i wdrażaniem tych zadań Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w 2017 roku rozpoczęło procedowania następujących przedsięwzięć:
 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. Platforma internetowa e-usług turystycznych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego finansowanego w ramach
RPOWP 2014-2020, Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Priorytet
Inwestycyjny 2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK
dla e-administracji, e-uczenie,
e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Projekt ma na celu stworzenie efektywnych e-usług publicznych w obszarze turystyki, których wykorzystanie przyczyni
się do znaczącego podniesienia poziomu świadczonych usług w sektorze turystyki na
terenie Województwa Podlaskiego, a w szczególności Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności regionalnego
produktu turystycznego poprzez zapewnienie funkcjonowania łatwo dostępnego
i sprawnego – kompleksowego systemu informacji turystycznej. Planowane w ramach
projektu uruchomienie Platformy Turystycznej umożliwi wspieranie działań BOF
w obszarze:
 budowy wizerunku obszaru BOF, jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 stworzeniu podstaw pod długofalowy turystyki w obszarze BOF,
 zwiększeniu wpływów generowanych z turystyki,
 stworzeniu technologicznego wsparcia dla podmiotów gospodarczych sektora turystyki.
 Opracowanie „Planu promocji gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
z elementami promocji turystycznej na lata 2018-2023”. Opracowany dokument
określi długookresowe wytyczne strategiczne wraz z planem ich wdrożenia, jak również metody i narzędzia marketingu terytorialnego odnoszące się do promocji go-
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spodarczej i turystycznej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Głównym celem
działania jest wzmocnienie potencjału rozwojowego BOF.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.3.5. PROMOCJA MIASTA PRZEZ MIESZKAŃCÓW I WŚRÓD JEGO MIESZKAŃCÓW ORAZ POPRZEZ GOŚCI JE ODWIEDZAJĄCYCH
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Działania promocyjne z udziałem licencjonowanych przewodników terenowych województwa podlaskiego zrzeszonych w Klubie Przewodników Turystycznych w Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku:
 Organizacja letniej akcji zwiedzania najcenniejszych i najciekawszych zabytków miasta pn. „Lato z zabytkami. Odkryj Białystok” (8 weekendów w okresie od 04.06.2016
r. do 18.09.2016 r.).
 Organizacja niedzielnych wycieczek po Białymstoku i okolicach zabytkowym autokarem JELCZ (8 weekendów w miesiącach lipiec-sierpień 2016 r.).
 Obsługa Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku w okresie
od 30.04.2016 r. do 02.10.2016 r. w tym przygotowanie dwóch egzemplarzy okolicznościowej pieczątki (stempla) do użytku w punktach Informacji Turystycznej w Białymstoku.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Białegostoku poprzez inscenizacje tradycji bożonarodzeniowych wraz z elementami regionalnymi i artystycznymi.
3. Stadion Miejski jest jedynym w obszarze Polski północno – wschodniej stadionem piłkarskim, który pomieści ponad 20 tys. widzów. Wzbudza zainteresowanie nie tylko
wśród fanów piłki nożnej, stał się nowym celem zwiedzających i przyjeżdżających na
Podlasie turystów. W 2016 r. obiekt zwiedziło łącznie 2 326 osób. Wizerunek Stadionu został wykorzystany do przeprowadzenia 8 ślubnych sesji fotograficznych.
KIERUNEK DZIAŁANIA D.3.6. KONSOLIDACJA ŚRODOWISK ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ WŁADZ MIASTA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI I ŚRODOWISKAMI AKADEMICKIMI
Programy i działania zrealizowane:
1. Promocja Miasta poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” na wynalazkach
stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej oraz ekspozycję logo podczas wydarzeń promujących osiągnięcia i wynalazki Politechniki Białostockiej.
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D.4. Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.4.3. KONSOLIDACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ TURYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH W MIEŚCIE
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu rozwoju aktywności w sferze kultury Miejskie instytucje kultury
(Centrum im. L. Zamenhofa, Galeria Arsenał, Muzeum Wojska i Białostocki Teatr Lalek, Galeria im. Sleńdzińskich) realizują inicjatywy kulturalne (wystawy, programy pobytowe, panele dyskusyjne, konferencje, spektakle), sprzyjające rozwojowi turystyki
i mogą być wykorzystane jako produkt turystyki kulturowej. W 2016 r. 20 białostockich podmiotów kulturalnych (instytucji i stowarzyszeń) współrealizowało Festiwal
WSCHÓD KULTURY – INNY WYMIAR. Podczas 4 dni Festiwalu odbyło się 67 wydarzeń
kulturalnych (organizowanych we współpracy z 45 podmiotami), w których uczestniczyło 23 178 osób.
2. W 2016 r. „Stadion Miejski” Sp. z o.o. wynajmował powierzchnie w celu organizacji
wydarzeń kulturalnych, koncertów, konferencji, kongresów, kabaretonu, targów,
m.in.:
 Polska Noc Kabaretowa – frekwencja wyniosła 5 052 osób (11.06.2016 r.).
 Koncert Beaty Kozidrak z zespołem Bajm - frekwencja wyniosła 3 178 osób
(17.09.2016 r.).
 Disco Polo Ekstraklasa- frekwencja wyniosła 4 156 osób (25.06.2016 r.).
 Up to Date 2016 - frekwencja wyniosła 6 000 osób (23-24.09.2016 r.).
 Dni Archidiecezji Białostockiej w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – frekwencja wyniosła 1 600 osób (17-25.07.2016 r.).
 Kongres Świadków Jehowy 2016 – frekwencja wyniosła 10 765 osób (08-10.07.2016
r.).
 Targi budowlane, spożywcze - frekwencja wyniosła 5 170 osób (04-05.06.2016 r.;
02-04.11.2016 r.).
 Wynajmowano powierzchnie również innym podmiotom, które organizowały m.in.:
wystawy edukacyjne, targi szkolne, pokazy filmowe, szkolenia wewnętrzne, zajęcia
w ramach studiów podyplomowych, Egzamin Radców Prawnych, Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka, próby Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego i inne.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Zadania zaplanowane w Statucie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
opisane zostały w działaniach rozpoczętych, wymagających kontynuacji kierunku działań
D.3.1. pkt 1-2 niniejszego Raportu.
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D.5. Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.5.1. BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY REKREACYJNEJ,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach Budżetu Obywatelskiego budowa placu zabaw, chodników, małej architektury oraz odnowienie terenów zielonych pomiędzy ulicami Waryńskiego i Żytnią.
2. Budowa placu zabaw przy ul. Barszczańskiej 5 i ul. Św. Proroka Eliasza 3.
3. Zrealizowano szereg inwestycji w zakresie zagospodarowania terenów miejskich na
cele rekreacyjno-sportowe:
 Budowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Jaroszówka (boiska, plac zabaw, siłownia
wraz zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne).
 Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I etap, w ramach którego wykonano plac
zabaw, część alejek i zieleni oraz siłownię plenerową wykonaną w ramach projektu
budżetu obywatelskiego pn. „Centrum rekreacyjne „Balaton” na wolnym powietrzu
przy ul. A. Fredry na Wygodzie w Białymstoku”.
 Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w „Ogródku Jordanowskim”.
 Budowa siłowni pod chmurką i boiska trawiastego przy ul. Sokólskiej.
 Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej.
 Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców osiedla Bacieczki - plac
zabaw i siłownia pod chmurką.
 Budowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Dojlidy Górne przy ul. Stoczni Gdańskiej
i Wolińskiej (place zabaw, siłownie i boisko).
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. 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 2016 r. na stadionie miały miejsce turnieje, biegi, pikniki, rozmaite wydarzenia które promowały zdrowy styl życia i zachęcały do ruchu na świeżym powietrzu:
 Amatorski Turniej Piłki Nożnej EURO STADION 2016 – w ramach którego udział wzięło
10 drużyn złożonych z najmłodszych mieszkańców miasta Białegostoku - frekwencja
wyniosła 300 osób (01.08.2016 r., 03.08.2016 r., 05. 08.2016 r.).
 Turniej Jaga Cup – wzięło w nim udział 20 drużyn z Polski i innych krajów europejskich, łączna frekwencja wyniosła 1 150 osób (04-05.06.2016 r.).
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 „Franek Cup 2016” – międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2006 –
frekwencja wyniosła 900 osób (28-29.05.2016 r.).
 Turniej Piast Cup – frekwencja wyniosła 420 osób (25-26.06.2016 r.).
 Piknik „Naszpikowani” – w ramach którego odbył się mecz charytatywny, piknik poruszający tematykę dawców szpiku kostnego - frekwencja wyniosła 600 osób
(21.05.2016 r.).
 „Bieg Śniadaniowy” – bieg o dystansie ok. 3,5 km - frekwencja wyniosła 370 osób
(14.05.2016 r.).
 Finał „II Grand Prix Zwierzyńca 2016” – biegi dla całych rodzin i dla dzieci - frekwencja
wyniosła 550 osób (19.06.2016 r.).
 „Dzień Niepodległości” – bieg, który zgromadził 2000 osób (11.11.2016 r.).
 Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z ośrodków i jednostek organizacyjnych Miasta Białystok, w tym szkoły i przedszkola publiczne (kilkukrotnie w ciągu
roku).
2. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 realizacja programów: „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Akademia zdrowego
przedszkolaka”,
 realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”,
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
 „Baterie - zagrożenie dla środowiska i ludzi” udział w ogólnopolskiej zbiórce baterii,
 udział w Spartakiadzie Sportowej dla Przedszkolaków,
 udział w konkursie prozdrowotnym „Dzieciaki Mleczaki”,
 rozpowszechnianie ulotek, folderów dotyczących zdrowego stylu życia,
 warsztaty kulinarne dla rodziców i nauczycieli,
 udział dzieci w zawodach sportowych „Olimpijka Przedszkolaków” organizowanej
przez SP nr 1 w Białymstoku - 15.03.2016r,
 realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
 zorganizowanie warsztatów teoretycznych dla rodziców i kadry pedagogicznej pt.:
„Niejadek czy neofobia”, „Woda”, „Dzieci współtworzą swoje posiłki” z zakresu realizacji programu pt.: „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”,
 „Witaminowego pokazu mody”,
 „Co warto jeść” – promocja zdrowego żywienia, nauka zasad piramidy pokarmowej,
 „Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć” – zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna,
ćwiczenia sprawnościowe,
 udział dzieci w zajęciach sportowych na stadionie w „Zwierzyńcu”,
 samodzielne przygotowywanie przez dzieci śniadań,
 założenie ogródka ziołowego,
 organizacja warsztatów dla rodziców Zdrowo jemy- zdrowo żyjemy – spotkanie z dietetykiem,
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 „Dzieci nie jedzą śmieci” – program zajęć edukacyjnych dedykowanych zdrowym produktom,
 zorganizowanie imprezy pt. „Potyczki rodzinne” - przedszkolna impreza sportowa dla
dzieci, rodziców, innych członków rodzin naszych wychowanków oraz absolwentów
przedszkola,
 Papieski Rajd Rowerowy.
 realizacja programu promującego zdrowie emocjonalne „Przyjaciele Zippiego”,
 Ćwiczy mały i duży, bo to zdrowiu służy – rodzinne popołudnie na sportowo,
 „Zdrowe ziółka” – uprawa ziół i wykorzystanie ich w przedszkolnej kuchni,
 program: „Mamo tato wolę wodę”,
 projekt edukacyjny „Przyjaźń z emocjami”,
 projekt edukacyjny „Mamo, Tato, poćwicz z nami – przedszkolakami”,
 wycieczki do gospodarstw agroturystycznych,
 cykliczne spotkania ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną,
 Festyny Rodzinne poświęcone tematyce zdrowotnej,
 spotkania Klubu Optymistycznych Rodziców (przygotowywanie zdrowych potraw),
 uprawa ogródka przedszkolnego - zwrócenie uwagi na szczególną wartość owoców
i warzyw w codziennym jadłospisie,
 obchodzenie zdrowych urodzin dzieci z owocami w roli głównej,
 stworzenie jadłospisu dla dzieci opierającego się na zasadach zdrowego odżywiania.
3. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 „Szkoła Dobrego Wyboru” – Program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do
uczniów i ich rodziców mający na celu profilaktykę antynarkotykową,
 „Nie pal przy mnie, proszę!” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” – programy profilaktyczne o tematyce antynikotynowej,
 „Owoce w szkole” – program realizowany we współpracy z ARR mający na celu wyrabianie nawyków zdrowego żywienia,
 „Mleko z klasą” – program realizowany we współpracy z ARR mający na celu wyrabianie nawyków zdrowego żywienia,
 „Trzymaj formę!” – program profilaktyczny promujący zasady zbilansowanej diety
i aktywności fizycznej,
 profilaktyka próchnicy zębów,
 oferta zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym,
 udział uczniów w zawodach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim,
 „Drugie śniadanie w szkole”,
 „Owocowe i Surówkowe Dni w kl. I-III”,
 pogadanki, konkursy akcje plakatowe na tematy zdrowego i racjonalnego odżywiania
i zapobiegania otyłości,
 uzależnienie od komputera – mechanizmy uzależnień, jak mądrze korzystać z komputera przy współpracy ze Młodzieżowym Ośrodkiem „Etap”,
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 udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego (kl. I-III)”,
 Moja rodzina żyje zdrowo i sportowo,
 III Międzyszkolne zawody sportowe „Atletyka dla każdego” połączone z promocją
zdrowego odżywiania,
 udział w sportowych akcjach charytatywnych „Pomoc mierzona kilometrami”,
 promocja zdrowego odżywiania – „Zdrowe sałatki”,
 organizacja „Dnia bez Przemocy”,
 wycieczki turystyczno - krajoznawcze,
 realizacja programów „Nie truj się”, „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
 realizacja programów i zajęć informacyjno – edukacyjnych na temat środków psychoaktywnych („Nikotyna – legalny narkotyk, Alkohol – pomyśl, zanim będzie za późno”),
profilaktyka HIV/AIDS,
 profilaktyka przemocy i cyberprzemocy.
4. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 program edukacyjny: Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej,
 program edukacyjny: Stres pod kontrolą,
 zajęcia na temat zdrowego trybu życia,
 udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 udział uczniów w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK,
 udział uczniów i ich rodzin w projekcie ,,Edukacja ruchowa łączy pokolenia”,
 akcje honorowego krwiodawstwa,
 działania antynikotynowe (gazetki ścienne, ulotki),
 Program „Powiedz Nie trądzikowi”,
 pogadanki podczas godzin wychowawczych na temat zdrowego stylu życia,
 pogadanki podczas lekcji wychowania fizycznego – zalety aktywności fizycznej,
 edukacja prozdrowotna w ramach realizacji treści programowych poszczególnych
przedmiotów,
 propagowanie aktywnego wypoczynku - piesze wędrówki i spływy kajakowe,
 propagowanie zdrowego odżywiania (kiermasze ze zdrową żywnością, organizacja
akcji drugich śniadań wspólnych z nauczycielami, pogadanki i plakaty propagujące
zdrowy styl życia),
 realizacja edukacji zdrowotnej podczas procesu edukacyjnego,
 szkolne akcje prozdrowotne np. zajęcia z dietetykiem, promocja zdrowego odżywiania (jabłka w szkole), szkodliwość tytoniu i innych substancji uzależniających, profilaktyka wad cewy nerwowej, itp.
 szkolny Dzień Sportu, Bieg Rotmistrza organizowany dla społeczności miasta,
 działania pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna woda”, „Uwaga na handel
ludźmi”, „Moje pieniądze w sieci”,
 praca uczniów w szkolnych kołach zainteresowań, np. o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
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 organizowanie wydarzeń o charakterze ogólnoszkolnym, promujących zdrowy styl życia, np. Dzień Sportu oraz innych,
 udział uczniów w zawodach sportowych i rekreacyjnych, wycieczki edukacyjne,
 współpraca z wyższymi uczelniami – udział uczniów w konferencjach, wykładach, spotkaniach informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych.
5. Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
 Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku:
 konferencja prezentująca wyniki badań Styl życia młodzieży Białegostoku oraz Stan
zdrowia mieszkańców Białegostoku,
 zorganizowano cykliczne cotygodniowe zajęcia sportowe, dla rodziców z dziećmi
(łącznie 450 osób dorosłych i 495 dzieci).
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Przez cały 2016 rok z boiska ze sztuczną trawą korzystały białostockie kluby sportowe
piłki nożnej, rugby, futbolu amerykańskiego, stowarzyszenia, fundacje i szkoły, które
trenowały, rozgrywały mecze ligowe i towarzyskie. Pojawiły się nowe dyscypliny sportowe- zapasy oraz tenis stołowy.
2. Z boiska ze sztuczną trawą skorzystało łącznie 34 podmioty w ramach 2 569 godzin.,
odbyło się 1 190 treningów, 208 meczy, 29 turniejów, w tym 101 meczy ligowych piłki
nożnej, 4 mecze ligowe futbolu amerykańskiego i 6 meczy ligowych rugby. Frekwencja wyniosła 59 350 uczestników.
3. Działania realizowane przez przedszkola:
 „Kuchcikowo” - wspólne wypieki zdrowych potraw z dziećmi,
 program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”,
 „Przedszkole przyjazne zdrowemu odżywianiu się i aktywności fizycznej”,
 „5 porcji soków owoców i warzyw”,
 realizacja programu autorskiego (innowacji pedagogicznej) ph. „Zdrowy Przedszkolak”,
 realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
 program „Dzieciństwo bez próchnicy”,
 coroczne Festyny Rodzinne pod nazwą „Trzy godziny dla rodziny” promujące zdrowy
i ekologiczny styl życia,
 program z zakresu zdrowienia żywienia „Co warto jeść”,
 program promujący zdrowie emocjonalne Przyjaciele Zippiego,
 realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
 wycieczki do gospodarstw agroturystycznych,
 wprowadzenie zdrowych produktów do jadłospisu przedszkolnego,
 urodziny owocowe, przestrzeganie zasad zdrowego żywienia,
 w ramach realizacji projektu Żyj zdrowo kolorowo – organizowanie spotkań z dietetykiem, pokazów kulinarnych, zajęć sportowych dla dzieci i rodziców,
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realizacja programu „Zdrowo i kolorowo”.
Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
program „Szklanka Mleka” ( uczniowie klas 0-VI),
program „Owoce i warzywa w szkole” (uczniowie klas 0-III),
program profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów klas III z udziałem rodziców –
„Zdrowe nietrudne”,
prelekcja dla rodziców pt. „Jak żywienie może poprawić funkcjonowanie dziecka
w szkole”,
ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkola pn. „Akademia Aqufresh”,
program profilaktyki stomatologicznej „Dzieciństwo bez próchnicy”,
organizacja Festynu Festynu prozdrowotnego „Do przodu żyj”,
organizacja turniejów rodzinnych w piłkę siatkową i w tenisa stołowego,
klasowe przerwy śniadaniowe,
udział w programach: „Drugie śniadanie w szkole”,
„Nie pal przy mnie, proszę”,
„Zdrowe odżywianie”,
„Promowanie zdrowego stylu życia”,
„Owoce i warzywa w szkole”,
„Szklanka mleka”,
Akcja „Zdrowe odżywianie” w ramach Dnia walki z otyłością,
promocja zdrowego odżywiania – „Zdrowe sałatki”,
program „Żyjmy zdrowo i smacznie” – lekcje prowadzone przez uczniów w PG,
organizacja Dnia bez Przemocy,
rozpoczęcie projektu „Zdrowy styl życia – moda czy konieczność”,
zajęcia rekreacyjne w ramach 4 godziny wychowania fizycznego.
Działania realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
program edukacyjny: Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej,
program edukacyjny: Stres pod kontrolą,
zajęcia na temat zdrowego trybu życia,
realizacja zajęć promujących zdrowy styl życia,
zajęcia pozalekcyjne – rozwijanie zainteresowań młodzieży,
realizacja programów prozdrowotnych,
kontynuacja realizacji edukacji zdrowotnej podczas procesu edukacyjnego oraz
promowanie zdrowego stylu życia w działaniach ogólnoszkolnych.

316 | S t r o n a

D.6. Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.1. KREACJA WIZERUNKU SPORTOWEGO MIASTA
Programy i działania zrealizowane:
1. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo Wschodzący Białystok podczas
wydarzeń o charakterze sportowym:
 XI SuperFinału Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego w dniu 16.07.2016 r.
 Profesjonalnych rozgrywek sportowych w futbolu amerykańskim oraz imprez, widowisk sportowych oraz spotkań promujących sport.
 Gali boksu zawodowego o pas Mistrza International World Boxing Federation.
 Zawodów motocrossowych przez zawodnika Damiana Bykowskiego.
 Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski U-14 organizowanego przez Podlaski Klub Koszykówki „Żubry” Białystok w dniach 15-19 czerwca 2016 r. w Białymstoku.
 Profesjonalnych rozgrywek na poziomie ekstraklasy oraz imprez o charakterze sportowym w tenisie stołowym mężczyzn.
 Mistrzostw Świata w MMA w Las Vegas w USA (IMMAF World Championship)
w dniach 05-10 lipca 2016 r.
 Akademickich Mistrzostw Polski 2015/2016 w koszykówce i piłce siatkowej w kwietniu i maju 2016 r.
 Akademickich Mistrzostwach Polski w tenisie i pływaniu (udział reprezentacji WSFiZ).
 Mistrzostw Świata w Szermierce Scenicznej w Kołomnie w Rosji.
 Biegu Parkrun Białystok.
 Ogólnopolskiego Finału w Mini Koszykówce Dziewcząt Energa Basket Cup 2016 w dn.
14-17 czerwca 2016 r. w Trójmieście.
 Swamp Soccer World Championship w Finlandii 15-16 lipca 2016 r.
2. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo Wschodzący Białystok podczas
wydarzeń tanecznych:
 XXXIII Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych 2016 r.
 X edycji Fair Play Dance Camp/Worldwide Dance Event 2016 oraz poprzez działania
członków grupy tanecznej Fair Play Crew.
 I edycji STREET NOISE, organizowanej przez firmę FREEWAY w dniu 11 czerwca 2016
r. w Białymstoku.
 Mistrzostw Europy w Tańcu Nowoczesnym w Ostravie.
 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie w dniu
1-5.06.2016 r.
3. Promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo Wschodzący Białystok podczas
innych przedsięwzięć:
 Podlaskiej Gali Olimpijskiej organizowanej przez Podlaską Radę Olimpijską Polskiego
Komitetu Olimpijskiego.
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 „Polsko-Afrykańskich Dni Gospodarczych w Agadirze” w ramach wizyty zespołu rajdowego „Elbrus Rally Team” w Maroku w dniach 25.11.2016 – 02.12.2016.
 W ramach wydania informatora pt. „Sportowy Białystok”.
 Konferencji „Sport strzelecki a obronność ojczyzny”.
 56. Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przewodników Turystyki Kolarskiej PTTK
„Supraśl 2016”.
 Imprezy „Sport, Rekreacja, Wypoczynek”.
 Na materiałach promocyjno-informacyjnych podczas funkcjonowania kawiarenki
olimpijskiej Rio 2016, w dniach 08-19.08.2016.
 W czasie otwarcia hali badmintonowej.
 W ramach udziału seniorskiego zespołu PKK „Żubry” w turnieju finałowym w Krakowie.
4. Wydarzeniami sportowymi na skalę krajową oraz międzynarodową były:
 XI Finał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego – frekwencja wyniosła 5 200 kibiców
(16.07.2016 r.).
 Turniej Jaga Cup – międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci, łączna frekwencja wyniosła 1 150 osób (04-05.06.2016 r.).
 „Franek Cup 2016” – międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2006 –
frekwencja wyniosła 900 osób (28-29.05.2016 r.).
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Wizerunek sportowy Białegostoku to realizowane kluczowe inwestycje ale i sukcesy
sportowe białostockich sportowców. W 2016 drużyna tenisistów UKS „DOJLIDY” Białystok awansowała do Superligi Tenisa Stołowego. W najwyższej klasie rozgrywkowej
wystąpiło 5 białostockich zespołów w dyscyplinach piłka nożna, badminton, tenis stołowy, futbol amerykański. Ponadto Wojciech Nowicki z KS „PODLASIE” Białystok zdobył brązowy medal w rzucie młotem na Igrzyskach Olimpijskich RIO 2016 a Rafał Czuper z PSSON „START” w Białymstoku - srebrny w tenisie stołowym na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Sukcesy sportowe uzyskane w RiO 2016 były bezprecedensowym wydarzeniem a udział w Igrzyskach 11 zawodników z 4 białostockich
klubów rekordowym i historycznym osiągnięciem.
2. W 2016 r. na boisku głównym odbyło się 21 meczy ligowych, treningów zaś 25, przy
łącznej frekwencji 214 529 osób.
3. Jagiellonia Białystok SSA w ramach cyklicznych spotkań Ekstraklasy przeprowadziła 18
meczy, które z trybun oglądało 204 636 osób.
4. Przez cały 2016 rok z boiska ze sztuczną trawą korzystały białostockie kluby sportowe
piłki nożnej, rugby, futbolu amerykańskiego, stowarzyszenia, fundacje i szkoły, które
trenowały, rozgrywały mecze ligowe i towarzyskie. Pojawiły się nowe dyscypliny sportowe - zapasy oraz tenis stołowy.
5. Z boiska ze sztuczną trawą skorzystało łącznie 34 podmioty w ramach 2 569 godzin.,
odbyło się 1 190 treningów, 208 meczy, 29 turniejów, w tym 101 meczy ligowych piłki
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nożnej, 4 mecze ligowe futbolu amerykańskiego i 6 meczy ligowych rugby. Frekwencja wyniosła 59 350 uczestników.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.2. PROMOCJA I ROZWÓJ SPORTU WYCZYNOWEGO, SPORTU MASOWEGO ORAZ AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Programy i działania zrealizowane:
1. Miasto Białystok stwarza warunki organizacyjno-finansowe białostockim klubom
sportowym, zawodnikom, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zgodnie z zapisami uchwały Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku 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, zadania zmierzające do rozwoju sportu w Białymstoku realizowane są
w formie: dotacji dla białostockich klubów sportowych, stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, nagród i wyróżnień przyznawanych zawodnikom, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności
sportowej.
2. W ramach udzielanego wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym na zadania własne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
przeprowadzono procedurę 10 konkursów ofert oraz 19 w trybie uproszczonym
(z pominięciem konkursu). Na realizację zadań zleconych zawarto 365 umów. Wsparcie otrzymało 129 organizacji pozarządowych.
3. W 2016 roku Stypendia Sportowe za wysokie wyniki sportowe przyznano ogółem 304
stypendia (w tym 39 olimpijskie).
4. Doroczne Nagrody przyznane w czterech kategoriach otrzymało w sumie 15 osób
(w tym 9 zawodników, 4 trenerów, 2 osoby w uznaniu całokształtu działalności sportowej).
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.3. WYKREOWANIE IMPREZY SPORTOWEJ O PRESTIŻOWYM ZNACZENIU W KRAJU
Programy i działania zrealizowane:
1. Imprezy sportowe cieszące się popularnością wśród mieszkańców Miasta ale i całego
Kraju, organizowane w Białymstoku:
 Białystok Półmaraton (maj) - biegi ulicami Miasta - dwudniowy festiwal biegowy, rozpoczynający się Biegiem Śniadaniowym, otwartym dla wszystkich chętnych, następnie Junior City Run – biegi dla najmłodszych, w tym biegi drużynowe szkół. Następnie
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główna impreza biegowa Białystok Półmaraton przy nim bieg towarzyszący City Run
na dystansie 5 km.
Wyścig kolarski Niemen (lipiec) - ulice Miasta - Międzynarodowy wyścig kolarski Juniorów Niemen to najwyższej klasy wyścig etapowy rozgrywany w Polsce i na Białorusi. W wyścigu bierze udział ok 90 uczestników w tym reprezentacje : Białorusi, Rosji,
Polski, Ukrainy, Łotwy oraz kluby z Polski i Białorusi. Rokrocznie starty i meta są na
zmianę raz w Białymstoku raz w Grodnie.
Plaża Open (lipiec) – najlepsi w kraju siatkarze i siatkarki plażowi rywalizują w ramach
mistrzostw Polski w pięciu miastach. Finałowy turniej cyklu organizowany jest w Białymstoku na Plaży Dojlidy. Plaża Open zapewnia rozgrywki siatkarskie na najwyższym
poziomie, ogrom emocji i świetnej zabawy dla kibiców oraz najlepszą wakacyjnosportową atmosferę.
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 dystansach 5 km i 10 km. Oba dystanse posiadają atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na starcie biegu stawia się elita biegaczy z Polski, Ukrainy, Białorusi. Z zaproszenia do udziału w biegach chętnie korzystają medaliści Mistrzostw Polski w biegach na
różnych dystansach.
Polish Open Kaliber (listopad) - międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym
z udziałem medalistów olimpijskich i europejskiej i światowej czołówki zawodników
z takich krajów jak: Polska, Rosja, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Litwa, Estonia, Finlandia,
Armenia, Węgry czy Serbia. Zawody wpisały się już na stałe w kalendarz imprez sportowych rozgrywanych w Białymstoku. Ogółem w imprezie startuje ok. 190 zawodników.

KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.4. BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ
W MIEŚCIE, W TYM BAZY SPORTOWEJ SZKÓŁ
Programy i działania zrealizowane:
1. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Toru
Wschodzący Białystok na Krywlanach. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
2. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 doposażenie placów zabaw w nowe atestowane sprzęty,
 zakup pomocy sprzętu sportowego,
 pozyskanie od sponsora- Fundacji Leroy Marlin w Białymstoku nowego sprzętu
rekreacyjnego na plac przedszkolny: domek, huśtawka „gniazdo”- oraz zabawki
plastikowe.
3. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
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 przystosowanie sal na parterze szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych - remont i doposażenie,
 sala zabaw,
 dostosowanie placu zabaw dla przedszkolaków i uczniów klas 0-III, zamontowanie
ogrodzenia,
 zaakceptowanie projektu budowy sali gimnastycznej.
 Szkoła Podstawowa Nr 43 im. S. Kossak w Białymstoku:
 modernizacja i przebudowa bloku sportowego: szatnie, wymiana drzwi.
 Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku:
 wybudowano halę badmintonową.
 Publiczne Gimnazjum Nr 16 im Bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku:
 remont sali gimnastycznej, odnowienie podłogi, malowanie ścian.
4. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 I Liceum Ogólnokształcącym im Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 rozbudowa siłowni szkolnej,
 zakup sprzętu sportowego.
5. Działania zrealizowane przez pozostałe placówki:
 Bursa Szkolna w Białymstoku:
 pomieszczenie do bilardu,
 sala rekreacji sportowej.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Systematycznie realizowana jest budowa i modernizacja infrastruktury sportowej
przy białostockich szkołach oraz inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
Ponadto Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął „Przebudowę i rozbudowę
Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej” oraz zrealizował inwestycję pn. Budowa parkingu Pływalni Sportowej wzdłuż ul. Włókienniczej.
2. Działania realizowane przez szkoły ponadpodstawowe:
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:
 zakup sprzętu sportowego.
 VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku:
 remont sali gimnastycznej – pozostało – wymiana podłogi.
 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
 pozyskiwanie nowego sprzętu sportowego,
 konserwacja kompleksu boisk szkolnych.
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KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.5. PODNOSZENIE POZIOMU KWALIFIKACJI KADRY SPORTOWEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach realizowanych zadań publicznych kluby sportowe przeznaczają środki pochodzące z budżetu Miasta na wynagrodzenia trenerów, którzy systematycznie podnoszą kwalifikacje.
2. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku:
 studia podyplomowe kierunek gimnastyka korekcyjna.
3. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
 zdobycie nowych uprawnień trenerskich przez dwóch nauczycieli W- F.
 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku:
 szkolenia uzupełniające i ponoszące kwalifikacje – z zakresu szermierki.
 Szkole Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:
 kurs instruktorów sportu o specjalizacji „Piłka siatkowa” - ukończył 1 nauczyciel,
 kurs instruktorów sportu o specjalizacji „Trener piłki nożnej” - ukończył 1 nauczyciel,
 studia Podyplomowe z oligofrenopedagogiki - ukończył 1 nauczyciel.
 Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku :
 udział nauczycieli w Konferencji Szkolnych Ośrodków Siatkowych organizowanej
przez PZPS,
 specjalizacja Instruktora piłki siatkowej,
 szkolenie – piłka siatkowa, piłka nożna.
 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
 podnoszenie umiejętności nauczycieli W-F w ramach szkoleń zewnętrznych,
 podnoszenie umiejętności nauczycieli w ramach WDN,
 klasa sportowa – piłka siatkowa,
 udział w zawodach, turniejach,
 nauka pływania kl. III.
 Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku:
 organizowanie corocznej konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego „Ćwiczenia korekcyjne podczas lekcji wychowania fizycznego środkiem zapobiegającym chorobom cywilizacyjnym (wady postawy, otyłość, cukrzyca, stres)”,
 udział nauczycieli w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,
 samokształcenie w ramach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.
 Publiczne Gimnazjum Nr 16 im Bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku:
 udział w kursach i warsztatach metodycznych.
4. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku:
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 udział w szkoleniach trenerskich kadry sportowej – 6 osób.
 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku:
 kurs Instruktora Siłowni – Trener Personalny; kurs Instruktora Badmintona; Kurs
strzałkowo - linowy, Kurs strzelecki; Instruktor Obrony Cywilnej; Szkolenie specjalistyczne z zakresu rozpoznania wojskowego,
 Edukacja Zdrowotna, Motywacja do aktywności fizycznej -kurs.
 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku:
 Uzyskanie kwalifikacji trenera piłki siatkowej .
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Działania realizowane przez przedszkola:
 Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku:
 rozpoczęcie studiów podyplomowych przez dwie nauczycielki o kierunku „Gimnastyka korekcyjna”.
2. Działania realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku:
 klasa sportowa - piłka siatkowa,
 udział w turniejach, zawodach sportowych,
 podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli.
 Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku:
 kursy instruktorskie z koszykówki,
 konferencje metodyczne,
 warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego.
Programy i działania niezrealizowane:
1. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku:
 udział kadry trenerskiej SMS w corocznych Ogólnopolskich Konferencjach metodyczno-szkoleniowych Polskich Związków Sportowych.
KIERUNEK DZIAŁAŃ D.6.6. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ
BAZY SPORTOWEJ SZKÓŁ
Programy i działania zrealizowane:
1. Systematycznie wzrasta liczba organizowanych imprez sportowych skierowanych do
dzieci i młodzieży. Środki finansowe na realizacje zadań z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej w porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco się zwiększyły.
2. Sukcesywnie realizowana jest budowa obiektów sportowych i boisk, w tym przy
obiektach oświatowych. W 2016 roku wybudowano:
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 Boisko wielofunkcyjne ze skocznią oraz boisko do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr
3 ul. Jesienna 8.
 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul.
Strażacka 25.
 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią przy Zespole Szkół nr 13, ul. Słonimska 38.
 Boisko sportowe z bieżnią i skocznią przy Zespole Szkół nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3.
 Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A.
 Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55.
 Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 2 ul. Gdańska 23/1.
 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Piastowska 5.
 Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 12, ul. Krakowska 19.
 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grottgera 9.
 Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1.
 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią, skocznią, rzutnią oraz boisko do tenisa ziemnego
i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13.
 Boisko do piłki nożnej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny
40.
 Bulodrom i siłownia zewnętrzna przy III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Pałacowa 2/1.
 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Miodowa 5.
 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa 7.
 Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1.
 Boisko do siatkówki plażowej i do gry w streetball przy Publicznym Gimnazjum Nr 2,
ul. Legionowa 7.
 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią przy Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wł.
Broniewskiego 1.
 Boisko wielofunkcyjne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Antoniuk Fabryczny 40.
 Bieżnia, rzutnia i skocznia przy Szkole Podstawowej nr 49, ul. Armii Krajowej 32.
 Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół nr 2 ul. Gdańska 23/1.
 Ogrodzenie boiska przy Zespole Szkół nr 5, ul. Kamienna 15.
 Ogrodzenie boiska przy Zespole Szkół nr 6, ul. Pietrasze 29.
 Ogrodzenie boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 18, ul. Magnoliowa 13.
3. W ramach działań służących promowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. zorganizował Amatorski Turniej Piłki Nożnej EURO STADION 2016 –dla dzieci i młodzieży z roczników 2000-2005, w ramach którego udział
wzięło 10 drużyn, złożonych z najmłodszych mieszkańców miasta Białegostoku,
w dwóch kategoriach wiekowych: U 13- dzieci urodzone w 2003 roku – 2005 i młodsze oraz U 16 – dzieci urodzone w roku 2000 - 2002 - frekwencja wyniosła 300 osób
(01.08.2016 r., 03.08.2016 r., 05. 08.2016 r.).
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 Dodatkowo Spółka udostępniała boisko ze sztuczną trawą do organizacji:
1) Turnieju Jaga Cup – wzięło w nim udział 20 drużyn z Polski i innych krajów europejskich, łączna frekwencja wyniosła 1 150 osób (04-05.06.2016 r.).
2) Turnieju „Franek Cup 2016” – międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci z rocznika
2006 - frekwencja wyniosła 900 osób (28-29.05.2016 r.).
3) Turnieju Piast Cup – frekwencja wyniosła 420 osób (25-26.06.2016 r.).
 oraz inne powierzchnie obiektu stadionu do zorganizowania:
1) Finału „II Grand Prix Zwierzyńca 2016” – biegi dla całych rodzin, i dla dzieci - frekwencja wyniosła 550 osób (19.06.2016 r.).
2) Szachowych Mistrzostw Województwa – frekwencja wyniosła 350 osób (1415.05.2016 r.).
3) Mistrzostw Województwa Podlaskiego kadetów i młodzików w zapasach w stylu klasycznym – frekwencja wyniosła 150 osób (27.02.2016 r.).
4) Szachowych mistrzostw i turniejów Białegostoku, gdzie łączna frekwencja wyniosła
1300 osób (23.01.2016 r., 09.04.2016 r.; 03.12.2016 r.).
4. Działania zrealizowane przez przedszkola:
 udział w Sportowej Spartakiadzie Przedszkolaków,
 udział w zajęciach zorganizowanych przez trenerów „Włókniarza”,
 „Olimpijka przedszkolaka”,
 zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej,
 udział dzieci w olimpijce ph. „Kubusiowe Zawody” - 21.09.2016r.,
 systematyczne organizowanie zajęć gimnastycznych,
 doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt terenowy do ćwiczeń,
 zorganizowanie imprezy pt. „Potyczki rodzinne” - przedszkolna impreza sportowa,
 udział przedszkolaków w turnieju sportowym „Ruch jest drzwiami do uczenia się”,
 organizacja zajęć ruchowych w ramach koła zainteresowań „Ruch dla smyka”,
 cykl zajęć „Uczymy szczypiorniaka od przedszkolaka” współpraca z Klubem Piłki Ręcznej,
 zajęcia sportowe dla dzieci z judo na Politechnice Białostockiej,
 wykorzystanie osiedlowych minisiłowni do zajęć z dziećmi,
 projekt edukacyjny „Mamo, Tato, poćwicz z nami – przedszkolakami”,
 wycieczki do gospodarstw agroturystycznych,
 udział w Maratonie Przedszkolaków,
 Festyny Rodzinne połączone ze sportowymi rozgrywkami,
 Zimowa oraz Letnia Olimpiada Sportowa,
 zajęcia pozalekcyjne sportowe dla dzieci oraz zajęcia dodatkowe z udziałem dzieci
i rodziców.
5. Działania zrealizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 nauka i doskonalenie umiejętności pływania dostępna dla każdego ucznia w ramach
zajęć szkolnych,
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 Program BAS realizowany w klasach piłki siatkowej,
 organizowanie Dnia Sportu w szkole, zachęcanie do udziału w sportowych kołach zainteresowań i zawodach sportowych,
 udział w programie „W-f z klasą”,
 udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego (kl. I-III),
 organizacja spartakiady przedszkolaka,
 zajęcia sportowe z piłki nożnej dla klas (I-III),
 „Cztery Pory Roku” -imprezy sportowe w danej porze roku,
 organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego Mistrzostwa Miasta Białegostoku w siatkówce dziewcząt i chłopców kl. IV –VI,
 finałowy Turniej Kwalifikacyjny Kinder + Sport,
 upowszechnianie nauki pływania, biegów przełajowych, narciarstwa, Bieg Malinowskiego,
 organizacja zawodów sportowych: Turniej koszykówki klas VI chłopców o Puchar Dyrektora PG 2, Turniej Siatkówki dziewcząt i chłopców dla klas VI Szkół Podstawowych,
 organizacja imprezy dla społeczności szkolnej: Europejski Tydzień Aktywności Ruchowej,
 Tydzień Zdrowia i Aktywności Fizycznej,
 organizacja festynu sportowego „Dam się wkręcić tylko w sport”,
 organizacja turniejów i zawodów sportowych (np. Turnieje o Puchar Dyrektora Szkoły
- piłka siatkowa i koszykowa, Memoriał W. Kazaneckiego - piłka siatkowa),
 organizacja zajęć w czasie ferii zimowych w ramach Otwartej Szkoły,
 udział uczniów i rodziców w weekendach rodzinnych,
 organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodna z potrzebami uczniów,
 organizacja rodzinnego Pikniku Sportowego.
6. Działania zrealizowane przez szkoły ponadgimnazjalne:
 turnieje międzyklasowe w piłkę siatkową i nożną,
 organizacja Dnia Sportu,
 adaptacyjny program rekreacyjny skierowany do klas 1,
 zajęcia gimnastyki korekcyjnej, aerobiku, piłki siatkowej, piłki koszykowej, futsalu,
biegi na orientację, ćwiczenia siłowe, zajęcia wspinaczkowe (cały rok),
 działania w ramach Zespołu Profilaktyki, Zdrowia i Sportu, Zespołu Inicjatyw Młodzieżowych,
 zawodów na terenie szkoły i udział uczniów w zawodach na terenie miasta i poza
nim,
 organizacja zawodów sportowych, zajęć w sali rekreacji sportowej, pomieszczeniu bilardu, na siłowni plenerowej, w sali tenisa stołowego.
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Zawarto umowy na budowę:
 Wielofunkcyjnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7.
 Młodzieżowego Międzyosiedlowego Zespołu Rekreacji i Kultury Fizycznej „Olimpijczyk” przy SP 34, ul. Pogodna 12.
 Boiska sportowego przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12.
2. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na:
 Budowę hali widowiskowo-sportowej.
 Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11.
 Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14.
3. Jednym z najważniejszych wydarzeń, których organizatorem był Stadion Miejski Sp.
z o.o., skierowanym do mieszkańców Białegostoku, w tym tych najmłodszych, i które
należy podkreślić był Dzień Dziecka (28.05.2016 r.)- w ramach którego najmłodsi bawili się w dmuchanym miasteczku, na mini boiskach i w kąciku malowania twarzy,
trochę starsi mogli zagrać w gry planszowe czy wirtualne, wziąć udział w turniejach:
tenisa stołowego, koszykówki ulicznej, sprawdzić swoje umiejętności w strzelectwie
lub nowej formie gry Hitball. Ten niecodzienny event zapewnił aktywny wypoczynek
i rywalizację, a zarazem zagwarantował dobrą zabawę i posłużył rozwojowi kultury fizycznej, zgromadził łącznie ok. 2 800 osób.
 W ciągu całego roku Spółka udostępniała swoje powierzchnie dla organizacji zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z ośrodków i jednostek organizacyjnych Miasta Białystok, w tym dla szkół i przedszkoli publicznych.
 Ponadto przez cały rok, na bieżąco dzieci i młodzież cyklicznie korzystała z boiska ze
sztuczną trawą. W ramach udostępnień na boisku dzieci i młodzież uczestniczyła
w treningach, turniejach, zajęciach i meczach. Przez cały rok z boiska korzystało
5 szkół, w tym o profilu sportowym. Dodatkowo w 2016 r. cyklicznie odbywały się
treningi w zapasach (frekwencja 1 142 osoby) i tenisa stołowego (frekwencja 62 osoby).
4. Działania realizowanie przez przedszkola:
 zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej,
 pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 przystosowanie pomieszczeń do zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej,
 wykorzystanie osiedlowych minisiłowni do zajęć z dziećmi,
 zwiększenie zabaw i ćwiczeń ruchowych podczas codziennej pracy,
 projekt edukacyjny „Mamo, Tato, poćwicz z nami – przedszkolakami”,
 udział w olimpijkach na terenie miasta.
5. Działania realizowanie przez szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym,
 udział uczniów w zawodach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim,
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projekt MEN „Rok Szkoły w Ruchu”- akcja „Ćwiczyć każdy może”,
program BAS realizowany w klasach piłki siatkowej,
udział w zawodach sportowych „Liga BAS”,
obozy sportowe w czasie ferii zimowych i wakacji,
zajęcia sportowe z piłki nożnej kl. I-III,
udział w programach promujących aktywność sportową,
organizacja rodzinnych turniejów sportowych,
upowszechnianie nauki pływania, biegów przełajowych, narciarstwa, Bieg Malinowskiego – kontynuacja działań,
udział w programach: „Mały Mistrz”,
współzawodnictwo sportowe szkół: miejskie i wojewódzkie,
organizacja ogólnopolskich turniejów koszykówki,
organizacja miejskich zawodów sportowych,
realizacja programu gimnastyki korekcyjnej,
udział uczniów w sportowych akcjach charytatywnych,
zajęcia pozalekcyjne, wyjścia na lodowisko, ściankę wspinaczkowa, wycieczki rowerowe,
zajęcia sportowe dla uczniów i rodziców,
klasy o profilu piłka nożna we współpracy z klubem sportowym „Włókniarz”.
Działania realizowanie przez szkoły ponadgimnazjalne:
turnieje międzyklasowe w piłkę siatkową i nożną,
udział w zawodach sportowych międzyszkolnych adresowany do wszystkich klas
przez cały rok i obejmujący wiele konkurencji sportowych.
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6.5.

Metropolia

E.1. Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.1.1. INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
Programy i działania zrealizowane:
1. Konwent BOM w 2016 roku kontynuował pracę merytoryczną zajmując się na swych posiedzeniach m. in. usprawnieniem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz
możliwościami i zakresem współpracy transgranicznej z Republiką Białorusi.
2. Uchwalenie przez Sejm RP 9 października 2015 roku Ustawy o związkach metropolitalnych stworzyło prawne podstawy do podjęcia przez Konwent Białostockiego Obszaru
Metropolitalnego prac organizacyjnych zmierzających ku utworzeniu zinstytucjonalizowanej formy metropolii białostockiej. W lutym 2016 roku powołano sześcioosobowy zespół monitorujący wdrażanie w życie wspomnianej ustawy. Jednak wszelkie oczekiwania
Konwentu BOM i zespołu monitorującego, że będą powstawały metropolie rozwiał
przedstawiciel Rządu RP na posiedzeniu sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej 17 marca 2016 roku stwierdzając, że „ustawa została uchwalona
w formie niedopracowanej” i „że w ocenie Rządu wymaga (…) nowelizacji”. Stwierdził
również, że wielu samorządowców, jak i ekspertów jest przeciwna wielu zapisom zawartym w ustawie. Biorąc to pod uwagę należy sądzić, że ustawa o związkach metropolitalnych nie będzie procedowana i wdrożona. Wobec takiego stanowiska rządu część gmin
położona w sąsiedztwie Białegostoku realizuje swe cele strategiczne w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Miasto Białystok jest członkiem Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - samorządnego stowarzyszenia gmin, powołanego w celu wspierania idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz koordynacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. Stowarzyszenie
prowadzi działalność na rzecz zrzeszonych w nim gmin członkowskich. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostało powołane do życia w dniu 6 grudnia 2013 r. Tworzy ono zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 10 gmin –
Białegostoku i otaczających go 9 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo
Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.
Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.
Zarządzanie Związku ZIT odbywa się w sposób partnerski, gwarantujący członkom
Stowarzyszenia, reprezentowanym na Walnym Zebraniu, szerokie uprawnienia i za329 | S t r o n a

pewniający im stały dostęp do informacji na temat aktualnego stanu wdrażania ZIT.
Stowarzyszenie występuje w roli Instytucji Pośredniczącej, której powierzone zostały
na mocy podpisanego z Instytucją Zarządzającą porozumienia zadnia związane z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. W związku z powyższym Stowarzyszenie odpowiada m.in. za: opracowanie i aktualizację Strategii ZIT
BOF oraz zadania związane z wyborem projektów.
 Cele:
1) przyjęcie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, dalej zwaną Strategią ZIT.
2) pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym
funduszy Unii Europejskiej, na realizację wspólnych zadań.
3) współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a w szczególności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
4) inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia w zakresie
przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach
środków, o których mowa w pkt 2 i 3.
5) koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych
finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 2 i 3.
6) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju.
7) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia.
8) wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych.
9) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.
10) integrowanie członków Stowarzyszenia, w sprawach z zakresu turystyki.
11) promocja turystyczna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
12) rozwój informacji turystycznej dotyczącej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
13) koordynacja działalności turystycznej, w tym informacji turystycznej oraz działań proturystycznych członków Stowarzyszenia.
14) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury
turystycznej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
15) współpraca z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi
na celu wspieranie rozwoju i promocję turystyki.
16) prowadzenie badań oraz analiz w zakresie turystyki związanej z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym.
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 Zadania:
1) wykonywanie zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy
krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
2) zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do informacji na temat aktualnego
stanu wdrażania ZIT.
3) wyrażanie opinii i wspólnych stanowisk członków Stowarzyszenia wobec administracji
rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak
również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, w szczególności dotyczących spraw związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
4) współpracę i wymianę informacji pomiędzy gminami, powiatami i samorządem województwa.
5) wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy krajowych i europejskich oraz organizowanie i prowadzenie prac związanych z realizacją projektów z udziałem funduszy zewnętrznych.
6) podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia81.
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.1.2. OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU METROPOLII
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Na mocy uchwał Rad Gmin BOF w 2013 r. zostało powołane Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia BOF odbyło się 6 grudnia 2013 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenia BOF
zostało zarejestrowane 13 stycznia 2014 roku. Od 1 czerwca 2014 r. rozpoczęło działalność Biuro Zarządu Stowarzyszenia BOF z siedzibą w Białymstoku. Białostocki Obszar Funkcjonalny tworzą: stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok oraz 9
gmin należących do powiatu białostockiego: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz
Zabłudów. Opracowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 przyczynia się do budowania trwałej platformy zarządzania obszarem funkcjonalnym.
2. 12 lutego 2016 r. Uchwałą nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęto Strategię ZIT BOF na
lata 2014-2020, która jest podstawą wydatkowania środków w ramach ZIT, wskazując
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jednocześnie długofalową ścieżkę wzrostu uwzględniającą różnorodne szanse, jak
i różnorodne możliwości finansowania wykraczające poza instrument ZIT82.
E.2. Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.2.1. WSPARCIE KSZTAŁTOWANIA UKŁADÓW KOMUNIAKCYJNYCH,
SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU I GOSPODARCZEMU OBSZARU METROPOLITALNEGO
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na realizację zadania mającego
na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy poprzez włączenie do trasy ekspresowej S8.
2. Przedsięwzięcia zaplanowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) opisane zostały w działaniach rozpoczętych, wymagających kontynuacji dla kierunku działań A.2.3. pkt.
3 niniejszego Raportu.
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.2.2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SIECI INFORMATYCZNYCH (W TYM INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO) ORAZ INTEGRACJA SIECI W GMINACH
Z SYSTEMEM SIECI MIEJSKIEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. Zrealizowano projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa
podlaskiego część II – Administracja Samorządowa”.
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.2.3. TWORZENIE NOWOCZESNEGO, ZITEGROWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
Programy i działania zrealizowane:
1. Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.
2. System gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Białystok opisany został w działaniach zrealizowanych kierunku działań A.3.3 niniejszego Raportu.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Zasady selektywnego zbierania odpadów opisane zostały w działaniach rozpoczętych,
wymagających kontynuacji kierunku działań A.3.3. niniejszego Raportu.
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E.3. Wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze metropolitalnym
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.3.1. UTWORZENIE INSTYTUCJI INTEGRUJĄCYCH ROZWÓJ KULTURY
I TURYSTYKI W OBSZARZE METROPOLITALNYM
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Przedsięwzięcia zaplanowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) opisane zostały
w działaniach rozpoczętych, wymagających kontynuacji dla kierunku działań D.3.1. pkt.
1 niniejszego Raportu.
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.3.3. WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI
LOKALNEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. W ramach programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok oferta
kulturalna białostockich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Białegostoku adresowana jest nie tylko do mieszkańców Białegostoku, ale także mieszkańców gmin ościennych, położonych w obszarze metropolitalnym
(np. Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal Wschód Kultury – Inny Wymiar). Ponadto, organizacje pozarządowe, mające swoje siedziby na terenie obszaru metropolitalnego,
otrzymały środki finansowe z budżetu Miasta na realizację projektów kulturalnych
wzbogacających ofertę kulturalną Białegostoku.
E.4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.4.1. WSPRACIE KOOPERACJI FIRM ORAZ INTEGRACJI SYSTEMÓW INNOWACJI W OBSZARZE METROPOLITALNYM
Programy i działania zrealizowane:
1. Kluczową rolę w rozwijaniu powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem
odgrywa działalność funkcjonującego w mieście ośrodka innowacji - Białostockiego
Parku Naukowo-Technologicznego. Utworzona w ramach projektu „Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny” infrastruktura Parku jest miejscem współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych, a także transferu wiedzy i technologii pomiędzy firmami działającymi w BPN-T oraz w Podstrefie Białystok (zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Parku), w tym z instytucjami badawczo-naukowymi i uczelniami (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka). Przestrzeń specjalistyczna
BPN-T (wraz z laboratoriami) odgrywa szczególną rolę w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju innowacji, przedsiębiorczości akademickiej, branży start-up. Kli333 | S t r o n a

mat branżowy Parku sprzyja nawiązywaniu rozległych kontaktów, budowaniu sieci
efektywnej współpracy w obrębie ośrodka innowacji, rozwijaniu lokalnej i globalnej
kooperacji z szerokim gronem podmiotów - instytucjami otoczenia biznesu, ekspertami branżowymi, klastrami, zrzeszeniami przedsiębiorstw, środowiskiem akademickim, gminami z Białostockiego Obszaru Metropolitalnego (BOM). Zadaniem Parku jest
budowa ekosystemu dla innowacji w oparciu o wysokiej jakości bazę lokalową, wyspecjalizowaną infrastrukturę BPN-T, potencjał ludzki i rozległą, efektywną sieć
współpracy i powiązań (w ramach zawartych porozumień/deklaracji współpracy). Ten
ekosystem, stanowiący element działań ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie szans rozwojowych Parku, został zbudowany przez Białostocki Park NaukowoTechnologiczny (pełniący funkcję Lidera) m.in. w ramach projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents” (omówionego w ramach Celu strategicznego C – Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa
liczba jakościowo lepszych miejsc pracy, Priorytetu C2 – Rozwój innowacyjnej gospodarki, kierunku działań C.2.1 - Wsparcie innowacyjności). W zakres współpracy, na
mocy zawartej w 2015 r. umowy partnerskiej, zostali włączeni Partnerzy - technoparki
z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ponadto na potrzeby projektu
w 2015 r. stworzony został ekosystem startupowy, którego uczestnikami były m.in.
dwie gminy z Białostockiego Obszaru Metropolitalnego. W 2016 r. rola technoparków
sprowadzała się do koordynacji inkubacji przedsiębiorstw typu start-up i wspomagania rozwoju zakwalifikowanych pomysłów na biznes odpowiednimi narzędziami (pakietem usług podstawowych oraz specjalistycznych). Szeroka skala działania Parku
i formy współpracy podejmowane na rzecz integracji systemów innowacji i kooperacji
firm/instytucji wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej Miasta Białystok
i woj. podlaskiego, wzmacniając tym samym atrakcyjność BOM.
2. Istotną rolę w tworzeniu wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego odgrywa Miasto Białystok, inicjujące i wspierające przedsięwzięcia o charakterze sieciowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, samorządem terytorialnym,
jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Przykładem dobrej relacji kooperacyjnej jest nawiązana przez Miasto współpraca (w ramach
dotychczas zawartych porozumień i umów) z lokalną, kluczową strukturą klastrową,
tj. Klastrem Obróbki Metali (KOM). Zasięg działania Klastra i skupione w KOM podmioty, m.in. funkcjonujące w obszarach metropolitalnych: białostockim, lubelskim,
stanowią o potencjale i silnym wpływie powiązań podmiotów na lokalny i metropolitalny rozwój gospodarczy.
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KIERUNEK DZIAŁAŃ E.4.3. WYZNACZENIE NAJKORZYSTNIEJSZYCH, OPTYMALNYCH STREF LOKALIZACJI (TERENÓW INWESTYCYJNYCH) W SKALI METROPOLII BIAŁOSTOCKIEJ
Programy i działania zrealizowane:
1. W dniu 20 października 2015 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o zmianie rozporządzenia w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, rozszerzając m.in. Podstrefę Białystok o tereny inwestycyjne o łącznej pow. 64,3650 ha. Obecnie całkowita
powierzchnia terenów inwestycyjnych Podstrefy Białystok SSSE wynosi 94,2779 ha.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Przedsięwzięcia zaplanowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategii ZIT BOF) opisane zostały w działaniach rozpoczętych, wymagających kontynuacji dla kierunku działań C.3.1. pkt.
1 niniejszego Raportu.
E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.5.1. PRZEŁAMYWANIE PERYFERYJNOŚCI BIAŁEGOSTOKU POPRZEZ
ROZWÓJ POWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W 2016 r. realizowano działania na rzecz zamierzeń prowadzących do rozbudowy infrastruktury lotniczej, w kontekście listu intencyjnego z dnia 02.02.2015 r. pomiędzy
Miastem Białystok a Aeroklubem Polskim w sprawie otwarcia lotniska Krywlany do
użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji oraz wyrażonej zgody przez Miasto na
przekazanie przez Aeroklub Polski prawa dysponowania nieruchomością na cele budowalne na rzecz Aeropartner Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie, w tym: podpisano
porozumienie pomiędzy Miastem a Aeropartner Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie
o wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska poprzez
budowę utwardzonej drogi startowej z infrastrukturą techniczną (25.04.2016 r.),
prowadzono działania związane z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Krywlany w Rejestrze Lotnisk Cywilnych prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz dotyczące uzyskania decyzji na realizację inwestycji lotniczej wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 12.02.2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
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Programy i działania niezrealizowane:
1. Przedsięwzięcia zaplanowane w Strategii ZIT BOF w ramach Celu 6. Dostępność komunikacyjna, Działanie 6.1. Rozwój kluczowych powiązań komunikacyjnych oraz Działanie 6.2. Budowa pasa startowego na lotnisku Krywlany nie są finansowane w ramach
ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020.
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.5.2. DZIAŁANIA NA RZECZ POSZUKIWANIA STRATEGICZNYCH INWESTORÓW
Programy i działania zrealizowane:
1. Promocja możliwości i korzyści inwestycyjnych Miasta wśród potencjalnych inwestorów poprzez udział w targach nieruchomości i wydarzeniach gospodarczych:
 Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting w Poznaniu w dniach 7-10 czerwca
2016 r.
 Targi Kooperacji Przemysłowej MIDEST w dniach 6-9 grudnia 2016 r. w Paryżu
 III Wschodni Kongres Gospodarczy, Białystok.
2. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. polegająca
m.in. na bieżącym przekazywaniu lokalnym przedsiębiorcom uzyskanych z Agencji informacji o możliwościach udziału w targach branżowych i misjach gospodarczych.
3. Spotkania z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi inwestowaniem w Białymstoku.
4. Współpraca w zakresie ofert inwestycyjnych z lokalnymi instytucjami i uczelniami.
5. Szczegółowy opis ww. działań znajduje się w rozdziale C.3.4.
6. Wśród 8 klastrów funkcjonujących w woj. podlaskim, zidentyfikowanych w przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości inwentaryzacji klastrów
w Polsce 7 działa w Białymstoku i są to: Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Klaster
Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Klaster Obróbki Metali, Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności, Podlaski Klaster Bielizny, Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny, Wschodni Klaster Budowalny.
Wśród 7 klastrów posiadających status Krajowego Klastra Kluczowego w Polsce
2 prowadzą działalność w Białymstoku. Są to: Wschodni Klaster Budowalny oraz Klaster Obróbki Metali. Status ten nadawany jest klastrom o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, zidentyfikowanym na
poziomie krajowym w oparciu o kryteria dotyczące m.in.: masy krytycznej, potencjału
rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora83.
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Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. W dniu 7 listopada 2014 r. w ramach Klastra Obróbki Metali podpisana została Deklaracja Partnerów Strategicznych. Mając na uwadze jego misję, Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku zadeklarował wsparcie podejmowanych przez klaster
inicjatyw.
KIERUNEK DZIAŁAŃ E.5.3. ROZWÓJ POWIĄZAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH Z METROPOLIAMI KRAJU I EUROPY
Programy i działania zrealizowane:
1. W dniach 22-23 września 2016 r. w Białymstoku odbył się III Wschodni Kongres Gospodarczy. Organizatorem wydarzenia była Grupa PTWP S.A., współorganizatorem Województwo Podlaskie, zaś parterem głównym - Miasto Białystok. W ramach działań promocyjnych Miasto Białystok zakupiło pakiet świadczeń – usług promujących
Miasto podczas jedynego tego typu wydarzenia w Polsce Wschodniej. Kongres z roku
na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników sesji i paneli dyskusyjnych, świadcząc o potrzebie merytorycznej debaty o gospodarce. III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku zgromadził rekordową liczbę ponad 1300 uczestników. W trakcie wydarzenia odbyło się blisko 30 debat i sesji dyskusyjnych z udziałem liderów życia gospodarczego oraz przedsiębiorców z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych
krajów Europy. Najważniejsze debaty objęły zagadnienia takie jak: rola Wschodu,
transgraniczne projekty współpracy, geopolityczne i gospodarcze problemy oraz zagrożenia dla europejskiej stabilizacji, kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, samorządami, funduszami unijnymi, eksportem, energetyką, przemysłem
rolno-spożywczym, rynkiem zdrowia i turystyką. Konferencji towarzyszyły konkursy:
Top Start-up Polski Wschodniej, Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016
oraz Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2016. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się jedno z wydarzeń towarzyszących – spotkanie w ramach projektu EEC – Liderzy Przyszłości w Białymstoku, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
którego celem jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród
młodzieży poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu.
Programy i działania rozpoczęte, wymagające kontynuacji:
1. Miasto Białystok należy do Unii Metropolii Polskich – fundacji 12 głównych miast Polski, do celów której należy: wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, tworzenie podstaw kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, promocja
inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych
i lokalnych, wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów, współpraca z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi i międzynarodowymi dla zwiększenia
roli dużych miast. Białystok jest również członkiem Stowarzyszenia Eurocities, zrze337 | S t r o n a

szającego miasta europejskie, którego celem jest reprezentowanie interesów miast
przy podejmowaniu decyzji przez instytucje Unii Europejskiej. Członkiem Komitetu
Regionów jest obecnie Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku84.
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