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23.06.2021 odbył się Mobilny Punkt Informacyjny w Suwałkach w ramach Pikniku 

rodzinnego „Fundusze Europejskie na wesoło” 

Piknik rodzinny odbył się na terenie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego ARES. Został zorganizowany przez 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  przy współpracy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  

W trakcie pikniku odbył się Mobilny Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Byliśmy z 

informacją o Ekonomii Społecznej, jak również rekrutowaliśmy chętne osoby do udziału w projekcie. 

Frekwencja dopisała mimo upałów, a zorganizowane atrakcje dostarczyły wiele zabawy i uśmiechów. Dzieci mogły 

skorzystać z dmuchanej zjeżdżali, waty cukrowej, zabaw za trawie, konkursów ,zagadek, kolorowanek. Można też było 

obejrzeć bajkę na dużym ekranie. Nie obyło się również bez prezentów dla najmłodszych uczestników pikniku. A całą 

zabawę zakończyło wspólne malowanie kredą flagi Unii Europejskiej. Najciekawsze prace młodych artystów zostały 

nagrodzone upominkami. 

Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Arturowi Kosickiemu oraz Radnemu Sejmiku Województwa 

Podlaskiego Pawłowi Wnukowskiemu za zaangażowanie w organizację pikniku oraz ufundowanie prezentów dla 

najmłodszych uczestników. Chcielibyśmy również podziękować za współpracę Departamentowi Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Białymstoku za udział i udzielanie ciekawych porad zdrowotnych uczestnikom pikniku.  Dzięki nim wszystkie 

zainteresowane osoby dowiedziały się wielu ważnych i ciekawych kwestii na temat profilaktyki zdrowia. Wszystkim 

dziękujemy serdecznie za przybycie. 
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30.06.2021 odbył się Mobilny Punkt Informacyjny w Sejnach w ramach Dnia 

Otwartego „Niepełnosprawność nie wyklucza aktywności zawodowej” 

30.06.2021r.  na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach odbył się Dzień Otwarty „Niepełnosprawność nie wyklucza 

aktywności zawodowej”, który został zorganizowany w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy 

Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach a Agencją Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, którego celem jest 

podejmowanie różnorakich działań mających na celu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 

  

Agencja Rozwoju Regionalnego 

"ARES" w Suwałkach, podejmuje 

wspólne działania polegające 

na wspieraniu lokalnych inicjatyw 

związanych z sektorem ekonomii 

społecznej poprzez Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Suwałkach. 

 

W trakcie dnia otwartego odbył się 

Mobilny Punkt Informacyjny 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej.  

 

W dniu otwartym oprócz 

pracowników naszego ośrodka, 

uczestniczyli pracownicy 

Powiatowego Urzędu Pracy w 

Sejnach, którzy informowali m.in. o 

ofertach pracy, możliwościach 

podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i samozatrudnienia, 

jak również pracownicy Lokalnego 

Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Suwałkach od 

których można było uzyskać m.in. 

informację o programach 

krajowych i regionalnych w ramach 

których można realizować projekty 

powiązane z tworzeniem nowych 

miejsc pracy. 

 

W działaniach w ramach dnia otwartego wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach, którzy 

uczestniczyli w szkoleniu praktycznym z prowadzenia prac ogrodniczych, zakończonych wspólnym przygotowywaniem 

kompozycji roślin w szkle. 

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom. 
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Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie 

rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku 

Przypominamy, że w Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny i 

Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. 

Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, 

o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).  

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród 

specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658), Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje 

nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy następujących rodzajach działań: 

 
1) opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na 

kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej, 

2) wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak 

alkoholizm, narkomania, bezdomność, przemoc w rodzinie, 

3) realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty 

świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego, 

4) współpracy z administracją rządową lub samorządową oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do 

usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, 

utworzenie placówki wsparcia środowiskowego, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki, 

5) wdrażaniu przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną, 

6) realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

7) integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, 

zawodowym, kulturalnym, artystycznym, 

8) aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin 

dysfunkcyjnych, 

9) realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna 

osób i rodzin szczególnego ryzyka. 

Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej 

przyznawane są w kategoriach: 

1) indywidualnej – pracownikom socjalnym, 

2) zespołowej – dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. 

  
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2021 r. 

(decyduje data stempla pocztowego) 
a) przesłać pocztą na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 

Białystok lub 

b) złożyć w kancelarii Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6 poprzez 

doręczenie korespondencji do wystawionej skrzynki w łączniku przy holu w wejściu głównym do urzędu. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Zapraszamy zainteresowane podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa 

społeczne do korzystania ze Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości 
 

Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” 

zaprasza podmioty ekonomii społecznej do bezpłatnego korzystania z: 

* zasobów lokalowych – pomieszczenie przeznaczone do  organizowania spotkań, szkoleń, eventów, itp. 

* zasobów technicznych -   sprzęt biurowy tj.: komputer, drukarka, ksero, telefon i internet),  

* szerokiego spektrum informacji, w tym specjalistycznego doradztwa udzielanego przez kluczowego doradcę biznesowego. 
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Zapraszamy do zapoznania się z portalem informacyjno-usługowym Emp@tia 

prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

 

Poprzez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) można złożyć wiele wniosków do 

Jednostek Organizacyjnych, Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z 

obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ 
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Obszar 
Symbol 

wniosku 

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl  

w zakładce eWnioski 

  

Świadczenie Wychowawcze 
SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 

SDS-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) 

Świadczenia 

Rodzinne 

SR-1 
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego; 

SR-2 
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

dziecka "Becikowe" 

SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; 

SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; 

SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego; 

SR-6 

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie 

świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu 

alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.); 

SR-7 Wniosek o świadczenie rodzicielskie. 

SR-8 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem" 

Fundusz 

Alimentacyjny 
FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

Karta Dużej 

Rodziny 
KDR 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty 

Dużej Rodziny. 

Pomoc Społeczna 

PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej; 

PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej; 

PS-3 Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny. 

Opieka 

nad dzieckiem 

do lat 3 

RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych; 

RKZ-2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych; 

RKZ-3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych. 

Turnusy 

rehabilitacyjne i organizatorzy 

turnusów-Rejestry 

ON-1 

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, 

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania 

ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

ON-2 

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 

rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających 

z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

Wnioski procesowe określone 

Kodeksem Postępowania 

Administracyjnego (KPA) 

ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy; 

ZS-2 

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie 

na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub 

zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub 

świadczeniami realizowanymi odpłatnie); 

ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej; 

ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia; 

ZS-5 Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie; 

ZS-6 Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej. 

https://empatia.mpips.gov.pl/


 

 

Dodatkowo na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi dla Obywateli: 

1)    Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 

2)    Mapa żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych 

3)    Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-

swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow 
4)    Wykaz Dziennych Opiekunów   http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-

dziennych-opiekunow 
5)    Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-

swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow 
6)    Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-

swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow 
7)    Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-

DPS, OW-N, PIK) http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Zmiana procedowania w zakresie wniosków składanych do KRS od 01.07.2021r. 

Zgodnie z Art.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych 

innych ustaw Dz.U.2018.398 ze zmianami z 01.03.2021r. Dz.U.2021.187 od dnia 01 lipca 2021r. zmienia się Art. 19 o KRS. 

Art. 19 otrzymuje brzmienie:  

,, Art. 19.  

1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.  

2. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 

3. Wniosek o wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Formularz zawiera niezbędne pouczenia dla stron dotyczące sposobu jego 

wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do wymagań przewidzianych dla pism procesowych.  

4. Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, można składać także za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

5. Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową.  

6. Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa 

wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Przepisy art. 130 § 7 i 8 

Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.  

7. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez 

wzywania do uzupełnienia braków.  

8. Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu 

nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.  

9. Wniosek o wpis złożony z naruszeniem ust. 3 podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.  

10. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 7-9 może on być 

ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia 

zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie 

zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego 

wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu 

wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio 

niewskazanych.  

11. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania 

urzędowych formularzy, mając na uwadze wymagania 

przewidziane dla pism procesowych oraz konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu 

gospodarczego.” 
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