
Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba Telefon Tytuły projektów Typy wsparcia Grupa docelowa
Data rozpoczęcia i 

projektu

data zakończenia 

projektu

Baśniowy Ogród 2 - utworzenie 15 

nowych miejsc w żłobku na terenie 

gminy Jaktorów

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Projekt będzie skierowany do grupy docelowej z obszaru woj. mazowieckiego (w 

przypadku os. fizycznych, są to os. które uczą się, pracują lub

zamieszkują one na obszarze woj. w rozumieniu przepisów KC, w pozostałych 

przypadkach są to podmioty posiadające jednostkę

organizacyjną na obszarze woj. mazowieckiego), w tym: 

- os. bezrobotne lub os. bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu 

na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w

tym os., które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu

ust. z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - 3 os. (3 K, 0 M);

- os. pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 - 12 os. (10 K, 2 M).

2021-05-01 2023-10-31

Baśniowy Ogród 3 - utworzenie 24 

nowych miejsc w żłobku na terenie 

gminy Jaktorów

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Projekt będzie skierowany do grup docelowych z obszaru ZIT WOF (woj. 

mazowieckiego) (w przypadku os. fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na 

obszarze ZIT WOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

GR. DOCELOWA:

- os. bezrobotne lub os. bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu 

na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym os., które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym 

w roz. ust. z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - 6 os. (6 K);

- os. pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 - 18 os. (14 K, 4 M).

2022-01-01 2023-12-31

2 Gmina Jakubów

ul. Mińska 15, 05-

306 Jakubów 25 757 91 90
Utworzenie pierwszego żłobka w 

Gminie Jakubów!

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową projektu będą stanowić osoby w wieku aktyw. zawod. (pow.18 r.ż.), 

zamieszkujące, pracujące lub uczące się na ter. woj. mazow. w rozum. przepisów KC, w 

tym:

-15 osób (15K) bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które 

przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na 

urlopie wychowawczym w rozumieniu ust. z dnia 26.06.1974 r - Kodeks pracy, oraz

-3 osoby (3K) pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

2021-01-01 2023-04-30

3 Gmina Wodynie
ul. Siedlecka 43, 

08-117 Wodynie
25 631 26 71 Pierwszy Żłobek w Gminie Wodynie

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową będą stanowić osoby zamieszkujące Gminę Wodynie, w tym: - osoby 

fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze 

sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub

powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich - 9 osób (w tym 

9 kobiet)

- osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w

tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – K.P- 10 osób (w tym co najmniej 9 kobiet).

2020-07-01 2022-12-31

4

Przedszkole Niepubliczne 

Wesoły Smyk M.Chraniuk, 

J.Bartoszewicz

ul. Starowiejska 

223, 08-110 Siedlce
793 989 889 Żłobek Wesoły Smyk

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową projektu bedą stanowić:

a) 20 os. (19 K, 1M) – os. bezrobotne lub bierne zaw. pozostające poza rynkiem pracy 

ze względu na ob. opieki na dziećmi do lat 3, w tym os., które przerwały kar. zaw. ze 

wzgl. na urodz. dziecka lub przeb. na urlopie wychow. w roz. ust. z dnia 26.06.1974 r. 

Kodeks pracy oraz

b) 20 os. (19 K, 1M) – osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3

Będą to os. w wieku aktyw.zawod. (pow.18 r.ż.), zamieszkujące na terenie  woj. 

mazowieckiego w rozum. przepisów KC.

2021-03-01 2023-08-31

Błażej Ogrodowski 

Baśniowy Ogród
1

ul. Matejki 6B, 96-

316 Miedzyborów
606 467 606

Baza projektów i Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
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5 Gmina Goworowo
ul. Ostrołęcka 21, 

07-440 Goworowo
29 761 40 66

Wsparcie aktywności zawodowej 

rodziców w Gminie Goworowo

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową projektu stanowią:  a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo 

pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, 

w tym osoby które, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka 

lub przebywają na urlopie wychowawczym (w rozum. KP) - 9 osób (9K); b) osoby 

pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 21 osób (19K, 2M)

2021-03-01 2023-08-31

6
Qlka Cafe Agnieszka 

Bieńkowska

ul. Zygmunta 

Krasińskiego 

42/56, 01-779 

Warszawa

600 901 061
Wsparcie w opiece nad dziećmi do 

lat 3 w żłobku Qlka

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

GD stanowić będzie 25 osób fizycznych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących 

(w rozumieniu przepisów KC) w woj. maz., będących opiekunami prawnymi dziecka w 

wieku do lat 3, w tym: - 5 osób (5 K) niepracujących rozumianych jako osoby 

bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu 

na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym 

w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy, oraz - 20 os. (17K, 3M) 

pracujących, rozumianych jako osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 

3, w tym osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i 

jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu. 

2021-06-01 2022-11-30

7 Miasto i Gmina Pilawa

al. Wyzwolenia 

158/21, 08-440 

Pilawa

25 685 61 10
Aktywni na rynku pracy - żłobek 

samorządowy w Gminie Pilawa

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Uczestnikami projektu (UP) jest: -13 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo 

będących poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do 3l, w tym 

osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywają na urlopach wychowawczych w rozum ust. z dn.26.06.1974r-Kodeks pracy; -

55 kobiet pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 100% Uczestników 

projektu to osoby mieszkające lub pracujące na terenie miasta/gminy Pilawa 

(woj.mazowieckie)

2021-07-01 2023-12-31

8 Gmina Poświętne
ul. Krótka 1, 05-

326 Poświętne
25 752 03 90 Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową (GD) w proj. to: -21osób (19K) bezrobotnych lub biernych zawodowo, 

pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 

3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka 

lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r - Kodeks pracy, oraz -4 osób (4K) pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi 

do lat 3. Będą to os. w wieku aktyw. zawod. (pow.18 r.ż.), zamieszkujące, pracujące lub 

uczące się na terenie woj. mazow. w rozum. przepisów KC

2020-10-01 2023-03-31

9 Gmina Stanisławów
ul. Rynek 32, 05-

304 Stanisławów
25 757 58 58 Żłobek w Gminie Stanisławów

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową (GD) stanowią rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3. 

zamieszkujący, uczący się lub pracujący na terenie Gminy Stanisławów (woj. 

mazowieckie) w rozumieniu KC – 20 os. (19 K,1 M) w tym: ■ osoby bezrobotne lub 

bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym osoby które, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym (w rozum. KP) - 16 osób 

(16 K), w tym 2 osoby bezrobotne (2 K) ■ osoby pracujące, sprawujące opiekę nad 

dziećmi do lat 3 – 4 (3K, 1 M)

2020-08-01 2022-12-31

10
Dolina Odkrywców Sp. z 

o.o.

ul. Bakalarska 

15A/U1, 02-212 

Warszawa

691 889 334
Wsparcie powrotu do aktywności 

zawodowej dla 43 rodziców poprzez 

zapewnienie miejsca w żłobku

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupa docelowa: 43 osoby (39K i 4M) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, 

zamieszkałe/pracujące na terenie MW woj.mazowieckie ( w tym: a) 20 Uczestników /18 

Kobiet –powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich b) 23 

Uczestników /21 Kobiet -pozostających bez zatrudnienia/ bezrobotne lub bierne 

zawodowo, w tym przebywające na urlopach wychowawczych, którym umożliwiony 

zostanie powrót na rynek pracy.

2021-05-01 2022-08-31

11 Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24, 26-

910 Magnuszew
48 621 70 25

Żłobek Gminny "Maguś" - szansą na 

aktywność zawodową rodziców

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Wsparciem w proj. zostaną objęte następujące gr. i jednostki: - osoby bezrobotne lub 

bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym osoby które, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym (w rozum. KP) - 1 osoba 

(1K); - osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 22 osoby (20K, 2M).

2020-08-01 2023-01-31

12
Miasto Stołeczne 

Warszawa

Plac Bankowy 3/5, 

00-950 Warszawa
22 443 14 40 Żłobek szansą na równy start

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupą docelową (GD) -225(202 K/23 M) mieszkańców woj.mazowieckiego 2) w roz. K.C 

w tym 67os (60 K/7 M) osób prac.,sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, 

posiadających zatrudnienie lub prowadzących działalność na własny rachunek w tym 

osób przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim oraz 158(142 K/16 M) 

osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki na dziećmi do lat 3, w tym os. które przerwały karierę 

zaw. ze względu na ur dziecka lub przebywają na urlopie wych.zgodnie z KP. GD są 

zgodne z wytycznymi w reg.konkursu.

2021-05-01 2023-08-31
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Maluchy żłobkują, rodzice pracują

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupa docelowa (GD) to125(110 K/15 M) mieszkańców ZIT WOF 2 w roz. K.C w tym 42 

(37K/5M) osoby prac., sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, posiadające 

zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek w tym osoby 

przebywające na urlopie

macierzyńskim/rodzicielskim oraz 83 (73K/10M) osoby bezrobotne lub bierne 

zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki na 

dziećmi do lat 3, w tym os. które przerwały karierę zaw. ze względu na urodzenie 

dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczych zgodnie z KP.

2021-09-01 2023-10-31

Żłobkowy start

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupa docelowa (GD) to - 234(210 K/24 M) mieszkańców obsz. ZIT WOF (kryt.form.ZIT 

2) w roz. K.C w tym 90 (85 K/5 M) osób prac., powracających na rynek pracy, 

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, posiadających zatrudnienie lub 

prowadzących działalność na własny rachunek w tym osób przebywających na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim oraz 144 (125K/19 M) osób bezrobotnych lub biernych 

zawodowo,pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki na 

dziećmi do lat 3, w tym os. które przerwały karierę zaw. ze względu na ur dziecka lub 

przebywają na urlopie wych.zgodnie z KP.

2020-07-01 2023-07-31

13 Gmina Jasieniec
ul. Warecka 42, 05-

604 Jasieniec
48 661 35 70 Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową zgodnie z SZOOP RPO WM w proj stanowi: 21 os (21K) w wieku 

aktywności zaw, w tym:

2 osoby (2K) bezrobotne lub osób bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały 

karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

19 (17K) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym 

powracających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich - dla których opieka nad dz w 

wieku do lat 3 stanowi barierę w aktywnym działaniu na rynek pracy zamieszkałych w 

rozumieniu KC na terenie woj. mazowieckiego.

2020-08-01 2023-01-31

14

Niepubliczny Żłobek 

Sezamkowo Agnieszka 

Truchan

ul. Sezam 5G, 04-

538 Warszawa
737 456 961 Sezamkowo rośnie w siłę!

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową projektu stanowią kobiety (min. 30 os.) zamieszkujące, uczące się lub 

pracujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie m.st. Warszawa (woj. 

mazowieckie) lub gmin ościennych w ramach województwa mazowieckiego (w 

przypadku problemów z rekrutacją osób z m.st. Warszawa), które powracają na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, w tym: - kobiety 

pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 –25 os. - kobiety bezrobotne lub 

bierne zawodowe, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki 

nad dziećmi do lat 3, w tym kobiety, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy – 5 os.

2021-04-01 2022-08-31

15 Gmina Jabłonna
ul. Modlińska 152, 

05-110 Jabłonna
22 767 73 00

Zapewnienie opieki nad dziećmi do 

lat 3 w gminnych oddziałach 

żłobkowych w Chotomowie

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową stanowić będzie 32 os. (30K/2M) zam. ter. Gm. Jabłonna w Woj.Maz, 

które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i zaliczają się do jednej z kateg. os. 

uwzględn. w Reg. Konk. oraz SzOOP RPO WM 14-20 tj., bezrobotne lub bierne 

zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawod. po urodz. dziecka 

(6K,2M)-25% GD oraz pracujący, przebywający na urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim (24K,0M)- 75% GD. Proj. skier. wyłącz. do os.zamieszk. /prac. na ter. WM 

ZIT WOF zgodnie z KC [K.ZITWOF2]. 

2021-03-01 2023-08-31

22 443 14 4012
Miasto Stołeczne 

Warszawa

Plac Bankowy 3/5, 

00-950 Warszawa
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16 Miasto Garwolin
ul. Staszica 15, 08-

400 Garwolin
25 786 42 42

Garwolińska Kraina Malucha - 

Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Projekt skierowany jest do grup docel. z woj. mazowiec. (w przypadku os. fizycz.-

pracujących, uczących się lub zamieszkuj. na obszarze woj. mazowiec. w 

rozum.przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przyp. innych podmiotów posiadaj. 

jednostkę organiz. na

obszarze woj. mazowiec) w Mieście Garwolin. Grupa docelowa uzyskująca wsparcie w 

ramach proj. jest zgodna ze SzOP RPO WM 2014– 2020 oraz Reg. konkursu, 24 os.(16 K, 

8 M)- rodzice dzieci do lat 3:

a) 3 osoby (3K) to os. bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub os. z 

niepełnospr.w tym do os., które przerwały karierę zawodową ze wzgl. na urodzenie 

dziecka lub

przebyw. na urlopie wych. w rozum. ustawy z dn.26 VI 1974 r Kodeks pracy;

b) 21 os (13K,8M) są to os. pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3; 

zamieszkujące na terenie Miasta Garwolin. W/w rodzice/opiek.zadeklarują chęć 

powrotu na rynek pracy po przerwie zw.z urodz. lub/i wych.dziecka i zobowiązują się 

do powrotu na rynek pracy, poświadczony zaśw. od pracodawcy lub aktywnym 

poszuk.pracy pośw. przez UP. Struktura grupy doc: 3 os.bezrob.(3K); 21 os. 

pracuj.(13K,8M), sprawuj. opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym os. na urlopie mac./wych.

2021-07-01 2023-11-30

17
KP EVENT Klaudia 

Pietrucha

ul. Przyleśna 4, 05-

126 Kąty 

Węgierskie

500 138 230 Pietruszkowy żłobek

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Celem szczegółowym projektu jest w okresie od (od1.07.2021 do 31.12.2023) r. 

zmniejszenie ograniczenia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku

do lat 3 w gm. Nasielsk, Nieporęt, Obryte poprzez utworzenie 36 miejsc opieki w żłobku 

w gminie Nieporęt (również dla dzieci z ww. gm ościennych) i sprawowanie opieki

nad dziećmi do lat 3, co umożliwi opiekunom prawnym dostęp do usług opiekuńczych i 

powrót do aktywności zawodowej. Uczestnikami wsparcia jest 36 kobiet w tym 2/3 

stanowią osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki

nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 

dnia

26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy i 1/3 stanowią osoby pracujące, sprawujące opiekę 

nad dziećmi do lat 3 z ww. gmin. 

2021-07-01 2023-12-31

18
First-step Łukasz 

Podgórski

ul. Aleksandra 

Gajkowicza 11/3, 

03-562 Warszawa

505 988 007
Powrót do pracy dzięki opiece nad 

dziećmi do lat 3 w żłobku Planeta 

Urwisów na Woli

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Wsparcie objęte zostanie:

20 (18K i 2M) osób fizycznych, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

przepisów KC na terenie woj. maz., będących opiekunami prawnymi dziecka w wieku 

do lat 3, w tym:

- 14 os. (12K, 2M) pracujących, rozumianych jako osoby pracujące, sprawujące opiekę 

nad dziećmi do lat 3, w tym osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub 

wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu oraz

- 6 osób (6K) niepracujących rozumianych jako osoby bezrobotne lub osoby bierne 

zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka

lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r - Kodeks pracy.

2021-07-01 2022-12-31

19 Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a, 05-

180 Pomiechówek
22 765 27 24

Wsparcie aktywności zawodowej 

rodziców w Gminie Pomiechówek

'Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową projektu stanowi 30 os. (30K) będących w wieku aktywności 

zawodowej, w tym:

• 3os.(3K) bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym 

(w rozumieniu KP) -2 biernych zawodowo, 1 bezrobotnych

• 27os.(27K) pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Każdy z uczestników projektu zamieszkuje, uczy się, pracuje na terenie woj. 

Mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. Grupa docelowa jest zgodna z zapisami 

SZOOP RPO WM 2014-2020

2020-06-01 2022-08-31
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20 Gmina Raszyn
ul.Szkolna 2a, 05-

090 Raszyn
22 701 77 77 Żłobek nr 1 w Raszynie

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową stanowią:

-osoby bezrobotne lub os. bierne zawod. pozostające poza rynkiem pracy ze wzgl.na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym

os., które przerwały karierę zaw. ze wzgl. na urodzenie dziecka lub przebywają na 

urlopie wych. w rozum. ust. z dn.26 VI 1974 r. – Kodeks pracy;

-osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Struktura grupy doc. 70 os.(68 K,2M):

5 os. biernych zawod. (4 K,1M);

5 os. bezrobotnych (4 K,1M);

60 osób pracujących (60 K), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

2022-07-01 2023-12-31

21 Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-

462 Wiązowna 
22 512 58 82

Żłobek w Gminie Wiązowna szansą 

rodziców na powrót do pracy.

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupa docelowa uzyskująca wsparcie w ramach proj. jest zgodna ze SzOP RPO WM 

2014– 2020 oraz Reg. konkursu, 45 os.(40K, 5M)-rodzice dzieci do lat 3:

a)15 osób (15K) to os. bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem 

pracy ze wzg. na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym do os., które 

przerwały karierę zawodową ze wzgl. na urodzenie dziecka lub przebyw. na urlopie 

wych. w rozum.ustawy z dn.26 VI 1974 r Kodeks pracy;

b) 30 os (25K,5M) są to os. pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3; 

zamieszkujące na terenie Gminy Wiązowna. W/w rodzice/opiek.zadeklarują chęć 

powrotu na rynek pracy po przerwie zw.z urodz. lub/i wych.dziecka i zobowiązują się 

do powrotu na rynek

pracy, poświadczony zaśw. od pracodawcy lub aktywnym poszuk.pracy pośw. przez UP.

2021-07-01 2023-12-31

22

Europejskie Centrum 

Szkoleń Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

ul. Fortel 12, 03-

166 Warszawa
507 050 115 Maluchy na start

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Proj. jest skierowany do rodziców i pełnoprawnych opiekunów (mieszkańców w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego woj. mazowieckiego - ZIT WOF) dzieci do lat 3 z terenu 

m. W-wy, w tym:

1. 38 (30K i 8M) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,w tym do osób, 

które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r - Kodeks pracy;

2. 58 (46K i 12M) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

2022-01-01 2023-12-31

23

Spółdzielnia Socjalna 

Pracownia Rozwoju 

"Kalejdoskop"

ul. Romana 

Dmowskiego13, 

05-400 Otwock

883 240 123
Rodzic w pracy- Maluch w 

"Kalejdoskopie"

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

GD stanowić będzie 30 osób fizycznych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących 

w rozum.KC na ternie ZIT WOF, będących

opiekunami prawnymi dziecka w wieku do lat 3, w tym:

-24os.(22K,2M) pracujących, rozumianych jako os.pracujące, sprawujące opiekę nad 

dz.do lat 3, w tym os.przebywające na urlopie

rodzicielskim/wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze,

oraz

-6os.(6K) niepracujących =osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza 

r.pracy ze względu na obowiązek opieki nad dz.do

lat 3, w tym,które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu

ustawy z dnia 26.06.1974r.-Kodeks pracy.

2022-04-01 2023-12-31

24 Gmina Milanówek

ul. Tadeusza 

Kościuszki 45,

05-822 Milanówek

22 758 30 61
Wsparcie aktywności zawodowej 

rodziców w Gminie Milanówek

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na 

obszarze ZIT WOF (woj. mazowieckie), w tym:

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu 

na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym 

(w rozum. KP) - 14 osób (14K): 13K bezrobotnych, 1K bierna zawodowo.

b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 43 osoby (40K, 3M).

2020-02-01 2022-05-23

25
Akademia Szybkiej Nauki 

Tadeusz Buzarewicz

ul. Nowogrodzka 

49,

00-695 Warszawa

22 522 84 32 WSPARCIE NA STARCIE

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem do 

lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

GD:140os.(137K,3M) ucząc./zamieszk./prac.na obsz.ZIT WOF w [roz.KC] tj.m.st.W-

wa/Białołęka,Gm.Łomianki/Ożarów

Maz./Błonie/Izabelin/Leszno/Stare Babice [KF ZIT.2], które spraw.opiekę nad dzieć.do 

lat 3 i zalicz.się do jedn.z kateg.os.uwzględ.w RegKonk.tj.,bezrobot. (3os/3K) lub bierne 

zawod.pozost.poza rynk.pracy ze wzgl.na obowiąz.opieki nad dzieć.do

l.3,w tym os., które przerw.karierę zawod.po urodz.dziecka(56os.-54K,2M) oraz 

prac.,przebyw.na urlopie macierz.lub rodziciel.(81os.-

80K,1M).

2021-05-01 2023-08-31
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26 Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73 

lok. 17, 26-680 

Wierzbica

48 618 36 10

Ułatwienie powrotu do aktywności 

zawodowej osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3 w 

Gminie Wierzbica

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami;

Projekt jest skierowany bezpośrednio do grup docelowych (40 Kobiet) z obszaru woj. 

mazow. (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze 

woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC w przypadku innych podmiotów 

posiad. jednostk. organiz. na obszarze woj. mazow.)

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 30 (K) osoby pracujące przebyw. na urlopie 

macierzyń. lub rodziciel, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (bez ograniczenia do 

osób przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich), które obecnie w nim 

nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, 

które z powodu braku infrastruktury związanej z zapewnieniem opieki instytucjonalnej 

ich dzieciom w pierwszych latach życia (przed okresem przed szkolnym) nie mogą 

płynnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz 10 

(K) osoby pozostające bez zatrudnienia tj. osoby bezrobotne oraz osoby bierne 

zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym

2020-01-01 2022-06-30

27 Miasto Ostrołęka

pl. Plac Generała 

Józefa Bema 1, 07-

400 Ostrołęka

297 646 811

Stworzenie 25 nowych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 w 

funkcjonującym Żłobku Miejskim w 

Ostrołęce

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami;

Grupę docelową stanowią mieszkańcy Miasta Ostrołęki tj.:

- osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy w liczbie 4 osób, w tym 

4 kobiet

- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w liczbie 21osób, w tym 21 

kobiet.

2020-07-01 2022-12-31

28 Gmina Mirów

Mirów Stary 

27/20, 26-503 

Mirów
48 628 38 89

Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3 w 

Gminie Mirów

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami;

Projekt jest skierowany bezpośrednio do grup docelowych (17 Kobiet) z obszaru woj. 

mazowieckiego. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 10 (K) osoby pracujące 

przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim sprawujące opiekę nad 

dziećmi do lat 3, które z powodu braku infrastruktury związanej z zapewnieniem opieki 

instytucjonalnej ich dzieciom w pierwszych latach życia (przed okresem przedszkolnym) 

nie mogą płynnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka 

oraz 7 (K) osoby pozostające bez zatrudnienia tj. osoby bezrobotne oraz osoby bierne 

zawodowo (w tym przebywające na urlopie wychowawczym) - osoby dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

2020-06-01 2022-08-31

29 FUNDACJA "RAZEM"

ul. Henryka 

Sienkiewicza 5, 07-

410 Ostrołęka

531 077 070 Żłobek pszczółki Mai

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami;

Uczestnicy projektu (dalej UP) to 25 osób fizycznych (w tym 24 kobiety (K) i 1 

mężczyzna (M), które uczą się, pracują lub

zamieszkują wg przepisów Kodeksu Cywilnego w woj. mazowieckim (KRYT.FORM.13) na 

obszarach nienależących do ZIT WOF (KRYT.DOST1), zwłaszcza z terenu Ostrołęki, gdzie 

odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką wynosi więcej niż 0% i jest mniejszy niż 9,5% 

(KRYT.MERT.1).

Wśród UP:

a/ 15 os. (14K/1M) osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym 

powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, w tym także os. 

przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, które pracują w

niepełnym wymiarze;

b/ 10 os. (9K/1M): osoby bezrobotne lub bierne zaw. pozostające poza rynkiem pracy 

ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały 

karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na 

urlopachwychowawczych w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

2020-10-01 2023-03-31

30
KACPEREK ŻŁOBEK EWA 

CHOJNACKA

ul. Jana III 

Sobieskiego 1 lok. 

4U, 26-600 Radom

500 262 513
Kacperek rośnie w siłę - nowe 

miejsca żłobkowe w Radomiu!

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami;

Grupę docelową projektu stanowią kobiety (min. 17 os.) zamieszkujące, uczące się lub 

pracujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie miasta Radom (woj. 

mazowieckie) lub gmin ościennych nieprzynależnych do Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (w przypadku problemów z rekrutacją osób z miasta Radom), które 

powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem 

dzieci, w tym:

- kobiety pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 –7 os.

- kobiety bezrobotne lub bierne zawodowe, pozostające poza rynkiem pracy ze względu 

na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym kobiety, które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym 

w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy –10 os.

2020-07-01 2022-12-31
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31 GMINA CZARNIA

Czarnia 41,                          

           07-431 

Czarnia

29 772 70 17 Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia 

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się 

na terenie woj.mazowieckiego (Gmina Czarnia) w rozumieniu przepisów KC będące w 

wieku produkcyjnym (powyżej 18 r/ż) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3:                                                                                              

                                                                            - os. bezrobotne lub os. bierne zawodowo 

pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,w 

tym os. które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ust.z dn.26 czerwca 1974 r – 9 

os.(6K/3M).                                                                                    - os. pracujące sprawujące 

opiekę nad dziećmi do lat 3  - 6 os.(3K/3M).

 2020-10-01 2022-12-31

32
AKADEMIA NAUKI BEATA 

ARCHUTOWSKA

ul. Kolejowa 20, 

09-100 Płońsk
606 479 134 ŻŁOBEK SZYTY NA MIARĘ

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami

GD stan.będzie 88os.(85K,3M) zam.ter.M.iGm.Płońsk, które spraw.opiekę nad dziećmi 

do lat 3 i zalicz.się do jednej z kateg.os.uwzględn.w Reg.Konk.oraz SzOOP RPO WM 14-

20 tj.,bezrobot.lub bierni zawod.pozost.poza rynkiem pracy ze wzgl.na obowiąz.opieki 

nad dziećmi do lat 3, w tym os., które przerw.karierę zawod.po urodz.dziecka(35K,2M)-

42,5%GD oraz pracujący, przebyw.na urlopie macierz.lub rodziciels.(50K,1M)-

57,5%GD. Proj.skier.wyłącz.do os.zamieszk./prac.na ter.WM. Liczebn.GD wynika z 

okr.realiz.proj.,który zaplan.na 30 mcy, a także z możliw.lokal.i finans.Wniosk.w 

zakr.utworz.44 msc opieki żłobk.

2021-01-01 2023-06-30

33 MAMUT CAMP SP. Z O.O
ul. św. Anny 1B, 06-

445 Strzegowo
23 307 01 77 GRUNT TO ŻŁOBEK

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami

GD stan.będzie 40os.(38K,2M) zam.ter.Gm.Strzegowo, które spraw.opiekę nad dziećmi 

do lat 3 i zalicz.się do jednej z kateg.os.uwzględn.w Reg.Konk.oraz SzOOP RPO WM 14-

20 tj., bezrobot.lub bierni zawod.pozost.poza rynkiem pracy ze wzgl.na obowiąz.opieki 

nad dziećmi do lat 3, w tym os., które przerw.karierę zawod.po urodz.dziecka(17K,1M)-

45%GD oraz pracujący, przebyw.na urlopie macierz.lub rodziciels.(21K,1M)-

55%GD. Proj.skier.wyłącz.do os.zamieszk./prac.na ter.WM.

2021-01-01 2023-06-30

34
FUNDACJA EDUKACJI 

PRZEDSZKOLNEJ

pl. św. Macieja 2, 

50-244 Wrocław
505 610 942 Żłobek uśmiechnięty

Tworzenie i funkcjonowanie nowych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, 

w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych), lub klubów 

dziecięcych i opiekuna dziennego 

oraz dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami;

Uczestnicy to 64 osoby, w tym 60 kobiet, którzy uczą się/ pracują lub zamieszkują na 

terenie Gmin: Wyszogród lub Wyśmierzyce w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, 

które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na 

urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy, 

lub osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. Struktura grupy 

docelowej będzie więc wygląd następująco: 41 os – osoby pracujące, 23 to osoby bez 

pracy, 60 os to kobiety, 4 mężczyzn.

2020-09-01 2023-02-28

L.p. powiat
Nazwa i adres Powiatowych/ 

Miejskich Urządów Pracy 
telefon nazwa wsparcia okres realizacji 

1 białobrzeski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Białobrzegach

ul. Składowa 5

26-800 Białobrzegi

48 613 24 80
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

białobrzeskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

2 ciechanowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Ciechanowie

ul. Sygietyńskiego 11

06-410 Ciechanów

23 673 08 70
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

ciechanowskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

3 garwoliński

Powiatowy Urząd Pracy

w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26

08-400 Garwolin

25 685 25 00
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

garwolińskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022
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4 gostyniński

Powiatowy Urząd Pracy 

w Gostyninie

ul. Płocka 66/68

09-500 Gostynin

24 269 71 59
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

gostynińskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

5 grodziski

Powiatowy Urząd Pracy

w Grodzisku Mazowieckim

ul. Daleka 11a

05-825 Grodzisk Mazowiecki

22 723 01 82 Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

grodziskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

6 grójecki

Powiatowy Urząd Pracy 

w Grójcu

ul. Laskowa 4a

05 - 600 Grójec

48 664 80 30
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie grójeckim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

7 kozienicki

Powiatowy Urząd Pracy

W Kozienicach

 ul. Zdziczów 1

 26-900 Kozienice

 48  614 66 99
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

kozienickim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

8 legionowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Legionowie

ul. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

22 764 03 14
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

legionowskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

9 lipski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Lipsku

ul. Rynek 29

27-300 Lipsko

48 378 05 52
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

10 łosicki

Powiatowy Urząd Pracy

w Łosicach

ul. Narutowicza 6

08–200 Łosice

833 573 330
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łosickim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

11 makowski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Makowie Mazowieckim

ul. Przasnyska 77 B

06 - 200  Maków Mazowiecki

23 692 68 55
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

makowskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

12 miński

Powiatowy Urząd Pracy

w Mińsku Mazowieckim

ul. Przemysłowa 4

05-300 Mińsk Mazowiecki

48 617 12 88
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

13 mławski

Powiatowy Urząd Pracy

w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7

06-500 Mława

23 654 52 85
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

14 nowodworski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim

ul. Słowackiego 6

05 – 100 Nowy Dwór 

Mazowiecki

22 775 92 42
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

nowodworskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

15
ostrołęcki i m. 

Ostrołęka

Powiatowy Urząd Pracy

w Ostrołęce

ul. 11 Listopada 68

07-410 Ostrołęka

29 760 43 83  
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i 

powiecie ostrołęckim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

16 ostrowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 55

07-300 Ostrów Mazowiecka

29 74 533 93
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

ostrowskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022
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17 otwocki

Powiatowy Urząd Pracy

w Otwocku

ul. Górna 11

05-400 Otwock

22 779 37 14
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

18 piaseczyński

Powiatowy Urząd Pracy

w Piasecznie

ul. Szkolna 20

05–500 Piaseczno

22 737 62 11
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

piaseczyńskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

19 płocki 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Płocku

ul. Kostrogaj 1

09 - 400 Płock

24 267 46 30
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płockim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

20 m. Płock

Miejski Urząd Pracy

w Płocku

ul. 3 Maja 16

09–400 Płock

23  662 37 56 Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Płock (IV)
01.01.2021-

31.12.2022

21 płoński 

Powiatowy Urząd Pracy

w Płońsku

ul. Wolności 12

09-100 Płońsk

 23  662 37 56
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

22 pruszkowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05 – 800 Pruszków

48   617 1288
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

pruszkowskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

23 przasnyski

Powiatowy Urząd Pracy

w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6

06-300 Przasnysz

29 752 25 11
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

przasnyskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

24 przysuski

Powiatowy Urząd Pracy

w Przysusze

ul. Szkolna 7

26-400 Przysucha

48 675 27 88
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

przysuskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

25 pułtuski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Pułtusku

ul. Nowy Rynek 3

06-100 Pułtusk

23 692 68 55
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim 

(IV)

01.01.2021-

31.12.2022

26
radomski i m. 

Radom

Powiatowy Urząd Pracy

w Radomiu

ul. Księdza Łukasika 3

26-612 Radom

48 386 72 06
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

radomskim i m. Radom (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

27
siedlecki i m. 

Siedlce

Powiatowy Urząd Pracy

w Siedlcach

ul. K. Pułaskiego 19/21

08-110 Siedlce

25 794 38 31
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

siedleckim i mieście Siedlce (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

28 sierpecki

Powiatowy Urząd Pracy

w Sierpcu

ul. Wincentego Witosa 2

09-200 Sierpc 

24 275 41 12
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

sierpeckim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

29 sochaczewski

Powiatowy Urząd Pracy

w Sochaczewie

ul. Kusocińskiego 11

96–500 Sochaczew

46 862 24 24
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

sochaczewskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022
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30 sokołowski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3

08-300 Sokołów Podlaski

25 781 71 31
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

sokołowskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

31 szydłowiecki

Powiatowy Urząd Pracy 

w Szydłowcu

ul. Metalowa 7

26-500 Szydłowiec

48 617 12 88
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

szydłowieckim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

32 m.st.Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawy 

w Warszawie

ul. Grochowska 171B

04 – 110 Warszawa

22 837 70 60
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Stołecznym 

Warszawa (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

33
warszawski 

zachodni

Powiatowy Urząd Pracy

dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego

ul. Poznańska 131 A 

05-850 Ożarów Mazowiecki

22 725 42 91
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

warszawskim zachodnim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

34 węgrowski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Węgrowie 

ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 23

07- 100 Węgrów

25 792 25 42
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

węgrowskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

35 wołomiński

Powiatowy Urząd Pracy

w Wołominie

ul. Warszawska 5a

05 – 200 Wołomin

22 787-46-20
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

wołomińskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

36 wyszkowski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Wyszkowie

ul. T. Kościuszki 15

07-200 Wyszków

29 74 261 66
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

wyszkowskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

37 zwoleński

Powiatowy Urząd Pracy

w Zwoleniu 

ul. Ludowa 7

26-700 Zwoleń 

48 676 27 94
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

zwoleńskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

38 żuromiński

Powiatowy Urząd Pracy

w Żurominie

ul. Lidzbarska 27a

09-300 Żuromin

23 657 31 63
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

żuromińskim (IV)

01.01.2021-

31.12.2022

39 żyrardowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Żyrardowie

ul. Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

46 855 42 58
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

żyrardowskim  (IV)

01.01.2021-

31.12.2022
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