Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 t.j.) Wojewoda prowadzi rejestr jednostek
organizacyjnych, którym nadał status Centrum Integracji Społecznej. Nadanie statusu Centrum jest równoznaczne z wpisem do rejestru.
Poniżej rejestr Centrów Integracji Społecznej prowadzony przez Wojewodę Wielkopolskiego

REJESTR
CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Lp.

1

Nazwa instytucji tworzącej
centrum i dane adresowe
Stowarzyszenie Integracyjne
Wspólnoty „Barka” w Chudobczycach

Nazwa i dane adresowe CIS

CIS Chudobczyce

Chudobczyce 27
KRS 00001173220

64-423 Lubosz
tel. 61 2935 004

Chudobczyce 27
61-423 Lubosz
siwbarka@interia.pl

cischudobczyce@poczta.pl

Czas obowiązywania
statusu centrum

Liczba
uczestników
CIS

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 30 osób

Planowany rodzaj działalności

Warsztaty:
1.

Ogrodniczy – uprawa warzyw i owoców ekologicznych,
dystrybucja warzyw i owoców do klienta oraz sklepów
ekologicznych i ich sprzedaż na eko bazarze.

2.

Gastronomiczny – przygotowywanie posiłków dla
uczestników CIS, dla mieszkańców schroniska, dla osób
bezdomnych, współprowadzenie ośrodka
wypoczynkowego nad jeziorem w Koninie.

3.

Gospodarczy – wykaszanie terenów zielonych, prace
gospodarcze u przedsiębiorców lub osób prywatnych,
pielęgnacja terenów zielonych, współprowadzenie
gospodarstwa rolnego, odśnieżanie, prace porządkowego
na drogach krajowych, współprowadzenie ośrodka nad
jeziorem w Koninie,

4.

Ogólnobudowlany – drobne prace remontowo-budowlane
na terenie CIS oraz schroniska dla osób bezdomnych,
prace wykończeniowe u osób prywatnych oraz
świetlicach wiejskich.

z dnia 21.12.2017 r.
znak: PS-V.9510.35.2017.8
na okres 5 lat
od dnia 29.11.2017 r.
do dnia 28.11.2022 r.

2

Fundacja „Gębiczyn”

KRS 0000044887
Gębiczyn 24

CIS Gębiczyn

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Gębiczyn 24

z dnia 3.04.2020 r.

64-700 Czarnków

znak: PS-V.9510.12.2020.6

tel. 67 2551 399

KRS 0000637265

CIS Jarocin

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

ul. Przemysłowa 3

z dnia 23.10.2017 r.

63-200 Jarocin
Ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin

tel. 512 136 177
cisjarocin@gmail.com

Max. 20 osób

znak: PS-V.9510.25.2017.8
na okres 5 lat
od dnia 1.09.2017 r.
do dnia 31.08.2022 r.

4

Stowarzyszenie „Dom Pełen Kultury”

KRS 0000507296
Jarosławiec 28/10,
63-000 Środa Wlkp.
stowarzyszenie.dpk@wp.pl

1.

Ogólnobudowlany – realizowany na zewnątrz, uczestnicy
wykonują prace remontowe w dwóch udostępnionych
przez Fundację dla potrzeb Centrum budynkach
gospodarczych - stajnia i stodoła. Realizują zlecenia
przedsiębiorstw i instytucji zewnętrznych.

2.

Gastronomiczny – realizowany w pomieszczeniach
kuchenno-gospodarczych powołanego przez Fundację
Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej,

3.

Usług rekreacyjno-turystycznych i hipoterapeutycznych –
realizowany na terenie stanowiącego integralną część
CPKiIS Parku Cztery Pory Roku z wykorzystaniem

4.

Ogrodniczy i pielęgnacji zieleni – realizowany jest na
zewnątrz, uczestnicy kształcą się, zdobywają praktyczne
doświadczanie w ogrodzie. Wykonują usługi zlecone
przez Urząd Gminy Czarnków, Urząd Miasta w
Czarnkowie oraz przez Czarnkowską Spółdzielnię
Mieszkaniową.

5.

Usług leśnych i wikliniarstwa – realizowany jest na
zewnątrz.

do dnia 31.03.2025 r.

fundacja@gebiczyn.org

Jarocińskie Stowarzyszenie „Pomost”

Warsztaty:

na okres 5 lat
od dnia 1.04.2020 r.

64-700 Czarnków

3

Max. 24 osób

CIS im. Władysława Zamoyskiego
w Jarosławcu

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 25.11.2014 r.

Jarosławiec 7,

znak: PS-V.9510.19.2019.6

63-000 Środa Wlkp.

na okres 5 lat

tel. 518 364 217

od dnia 29.09.2019 r.

cis-stowarzyszenie.dpk@wp.pl

do dnia 28.09.2024 r.

Max. 25 osób

Warsztaty:
1.

Konserwacja terenów zielonych

2.

Ogólno-budowlane

3.

Utylizacja odpadków szkodliwych

4.

Poligrafia

5.

Krawiectwo

6.

Konserwacja powierzchni płaskich

Warsztaty:
1.

Ogólno-budowlano-remontowy

2.

Architektury, pielęgnacji zieleni i ogrodnictwa

3.

Porządkowo-sprzątający

5

Fundacja Biura Rachunkowego „FIK”

KRS 0000611958

CIS Kalisz

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

ul. Niecała 1

z dnia 14.11.2017 r.

62-800 Kalisz
ul. Niecała 1

tel. 794428714

CIS Kłoda

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Kłoda 97

z dnia 29.10.2019 r.

64-130 Rydzyna
KRS 0000255529

tel. 781 581 216
zbigniew10@wp.pl

Pl. Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

Warsztaty:
1.

Gastronomiczny – realizowany w pomieszczeniach
kuchenno-gospodarczych

2.

Ogrodowy i pielęgnacji zieleni – realizowany na zewnątrz
wykonując usługi zlecone

3.

Budowlany – realizowany na zewnątrz wykonując prace
zlecone

4.

Krawiecki – realizowany w pracowniach składających się
z krojowni oraz szwalni

na okres 5 lat

do dnia 31.10.2022 r.

biuro@fundacja-fik.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności
Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych Ziemi
Leszczyńskiej „Pro-Activ”

znak: PS-V.9510.30.2017.8

od dnia 1.11.2017 r.

62-800 Kalisz

6

Max. 35 osób

Max. 30 osób

Warsztaty:
1.

Porządkowe – dbanie o czystość dróg i chodników oraz
pozostałych miejsc publicznie dostępnych, koszenie
trawy, porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych,
sadzenie drzew i krzewów, usługi w lasach, obsługa
imprez masowych i utrzymania czystości po ich
zakończeniu, usługi sprzątania wewnątrz oraz na
zewnątrz budynków publicznych i prywatnych,

2.

Gastronomiczny,

3.

Remontowo-Budowlane - tynkowanie, murowanie,
szpachlowanie, gipsowanie, malowanie, układanie kostki
brukowej oraz kafelków, renowacja mebli,

4.

Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną,

5.

Rękodzielnicze – działalność wytwórcza i handlowa.
Rękodzielnicza biżuterią z filcu. Wyroby z drewna, gipsu,
szkła, modeliny różnymi technikami stosowanymi w
zdobnictwie, produkcja wieńców i wiązanek
okolicznościowych, stroików świątecznych i pozostałych,
produkcja pamiątek oraz pozostałych wyrobów
dekoracyjnych i drobnych przedmiotów codziennego
użytku.

znak: PS-V.9510.22.2019.6
na okres 5 lat
od dnia 2.10.2019 r.
do dnia 1.10.2024 r.

tel. 65 53 88 593
wtzrydzyna@interia.pl

7

CIS Komorniki

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

ul. Stawna 1

ul. Zakładowa 1

z dnia 20.12.2018 r.

62-052 Komorniki

62-052 Komorniki

tel. 61 8100 655

tel. 509 164 461

Gmina Komorniki

cis.komorniki@gmail.com

Max. 13 osób

Warsztaty:
1.

znak: PS-V.9510.40.2018.6
na okres 5 lat
od dnia 8.11.2018 r.
do dnia 7.11.2023 r.

8

Fundacja „Wakat”

KRS 0000670091

CIS Konin

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

z dnia 12.12.2017 r.

62-510 Konin
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin
fundacjawakat@gmail.com

tel. 504 213 136, 602 340 292

Max. 30 osób

Porządkowo-ogrodniczy – Koszenie trawy,
przycinanie/wycinanie drzew, utrzymanie chodników,
koszenie pasów przydrożnych, prace porządkowe w
ogrodach, odśnieżanie, czyszczenie posadzek. Sprzątanie,
robienie zakupów, pomoc w utrzymaniu gospodarstwa
domowego (dla klientów indywidualnych). Koszenie
trawników, przycinanie żywopłotów, prace porządkowe
dla urzędu gminy, muzeum i innych instytucji.
Odchwaszczanie ciągów pieszych, utrzymanie czystości
na przystankach komunikacji miejskiej. Utrzymanie
estetyki parków i skwerów miejskich itp.

Warsztaty:
1.

Porządkowe i gospodarcze – czyszczenie powierzchni
(ściany, podłogi, meble itp.). Wycieranie i konserwacja
mebli oraz sprzętu biurowego. Mycie i dezynfekcja toalet
w tym wszelkich urządzeń sanitarnych, mycie okien
przeszkleń bez usług wysokościowych, drzwi. Codzienne
opróżnianie koszy i segregowanie odpadów. Odkurzanie
u czyszczenie wykładzin dywanowych, tapicerki
meblowej. Nakładanie i konserwacja polimerów na
posadzkach, korytarzach, ciągach komunikacyjnych.
Obsługa mechanicznych maszyn czyszczących takich jak
szorowarki, polerki, myjki samobieżne. Sprzątanie
terenów zewnętrznych, porządkowanie parków, ulic,
ogrodów, terenów sportowych, placów, parkingów,
terenów leśnych i zielonych, itp. Pielęgnacja terenów
zielonych, koszenie grabienie, przycinanie oraz wycinka
drzew, krzewów, obsadzanie klombów, żywopłotów.

2.

Około produkcyjne – sortowanie, segregacja materiałów,
akcesoriów, półfabrykatów, części poprodukcyjnych itp.
Montaż podzespołów, prostych urządzeń, narzędzi,
zabawek. Pakowanie i konfekcjonowanie produktów.
Obsługa maszyn na różnych etapach linii produkcyjnych i
poprodukcyjnych. Obsługa fizyczna magazynów, sal
sprzedaży, działów logistyki i pakowania.

znak: PS-V.9510.34.2017.8
na okres 5 lat
od dnia 24.11.2017 r.
do dnia 23.11.2022 r.

9

Spółdzielnia Socjalna „Ecoss”

KRS 0000448678

CIS Krobia

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

ul. Powstańców Wielkopolskich 30

z dnia 19.10.2018 r.

63-840 Krobia
ul. Miejsko-Górecka 25
63-840 Krobia

tel. 795 999 429
ciskrobia@wp.pl

Stowarzyszanie Dla Ludzi i
Środowiska

CIS Kwilcz

ul. Dworcowa 2c
KRS 0000177995

64-420 Kwilcz
tel. 503 147 540

na okres 5 lat

Ogrodniczo-porządkowy – koszenie, grabienie
trawników, przycinanie drzew i krzewów, nasadzanie,
utrzymanie estetyki parków i skwerów, ogrodów,
odśnieżanie.

2.

Kulinarno-kulturalno-oświatowy – przyuczenie
zawodowe w szkołach, przedszkolach, w świetlicach
wiejskich oraz w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji
na terenie gminy Krobia.

3.

Usługowy – zajęcia z reintegracji zawodowej
bezpośrednio u pracodawcy, zajęcia z reintegracji
społecznej odbywają się w siedzibie CIS.

4.

Krawiecko-rękodzielniczy – nauka szycia, naprawy
odzieży, tworzenie różnego rodzaju gadżety na zlecenie
gminy.

5.

Kursy zawodowe – zlecane przedsiębiorstwom
zewnętrznym. W zależności od zapotrzebowania i
posiadanych środków, np. kurs spawania, kurs prawa
jazdy kat. B.

6.

Kurs komputerowy – zapoznanie uczestników z obsługą
komputera. Bezpieczeństwo użytkowania komputera,
wykorzystanie Internetu do aktywnego poszukiwania
pracy.

od dnia 27.09.2018 r.

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 20 osób

Warsztaty:
1.

Porządkowy – świadczenie usług: koszenie trawników,
przycinania drzew i krzewów, sprzątanie ulic,
odśnieżanie, nasadzenia itp. Usługi świadczone dla
klientów indywidualnych i na zlecenie instytucji i
przedsiębiorstw.

2.

Rękodzieła/krawiectwo – działalność wytwórcza i
handlowa. Wytwarzanie produktów rękodzielniczych z
przeznaczeniem na sprzedaż.

3.

Handlowy – przyuczenie do pracy w handlu

z dnia 17.05.2018 r.
znak: PS-V.9510.22.2018.8
na okres 5 lat
od dnia 1.05.2018 r.

64-410 Sieraków

do dnia 30.04.2023 r.

biuro.rose@rose.org.pl

1.

znak: PS-V.9510.38.2018.6

ul. Plażowa 25

tel. 61 29 12 126

Warsztaty:

do dnia 26.09.2023 r.

biuro@ecoss.spoldzielnie.org

10

Max. 24 osób

11

Fundacja „Odzew”

KRS 000076552

CIS Leszno

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Al. Jana Pawła II 15A

z dnia 20.04.2020 r.

64-100 Leszno
Al. Jana Pawła II 15A
64-100 Leszno

tel. 609 565 603
cis.leszno@gmail.com

Max. 30 osób

znak: PS-V.9510.13.2020.6
na okres 5 lat
od dnia 23.04.2020 r.

Warsztaty:
1.

Ogrodniczo-porządkowy

2.

Porządkowy

3.

Remontowo-budowlany

4.

Opieki nad osobą zależną

5.

Administracyjny z małą poligrafią

do dnia 22.04.2025 r.

tel. 603 531 456
odzew@interia.pl

12

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”

KRS 0000587044

CIS im. św. Brata Alberta

ul. Rynek 22
64-600 Oborniki

ul. Droga Leśna 60

tel. 609 142 409

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 20 osób

z dnia 22.06.2020 r.
znak: PS-V.9510.13.2020.6

Warsztaty:
1.

Opiekuńczy

2.

Remontowo-budowlano-porządkowo-ogrodniczy,

3.

Wytwórczo-usługowo-szwalniczy.

na okres 5 lat
od dnia 03.06.2020 r.

64-600 Oborniki

do dnia 02.06.2025 r.

tel. 518 795 366
uciecdysforii@wp.pl

13

Stowarzyszenie Trzeźwości w
Odolanowie

CIS Odolanów

ul. Bartosza 14
KRS 0000054310

63-430 Odolanów
tel. 510 117 897

ul. Bartosza 14

stcis@op.pl

63-430 Odolanów

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 40 osób

z dnia 3.06.2015 r.
znak: PS-V.9510.19.2020.6
na okres 5 lat

Warsztaty:
1.

Rękodzieła,

2.

Porządkowo-ekologiczny,

3.

Rolno-ogrodniczy,

4.

Gastronomiczny.

od dnia 1.06.2020 r.
do dnia 31.05.2025 r.

tel. 62 73 89 619

14

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze
Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w
Pile

CIS Piła

ul. Kossaka 16
ul. Kossaka 16
64-920 Piła
tel. 67 21 55 712
sekretariat.pila@caritas.pl

64-920 Piła
tel. 67 21 55 712

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19.05.2017 r.
znak: PS-V.9510.12.2017.8

Max. 28 osób

Warsztaty:
1.

Remontowo-budowlany

2.

Gastronomiczny

3.

Porządkowy, usług leśnych oraz architektury i pielęgnacji
zieleni

4.

Usług opiekuńczych

na okres 5 lat
od dnia 27.04.2017 r.
do dnia 26.04.2022 r.

15

Gmina Pniewy

ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy
tel. 61 29 10 756
ops@opspniewy.pl

CIS „Ostoja” w Pniewach

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

ul. Wolności 1

z dnia 4.11.2018 r.

62-045 Pniewy
tel. 506 727 991
539 994 148
cisostoja@pniewy.wlkp.pl

16

Stowarzyszenie Patent

CIS w gminie Pobiedziska przy
Stowarzyszeniu Patent

62-010 Pobiedziska
tel. 606411608

znak: PS-V.9510.16.2018.8

Warsztaty:
1.

Ogrodniczo-porządkowy

2.

Stolarsko-remontowo-budowlany

3.

Krawiectwa

na okres 5 lat
od dnia 12.04.2018 r.
do dnia 11.04.2023 r.
Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 24 osób

z dnia 18.05.2017 r.

KRS 0000411720
ul. Kaczyńska 26

Max. 30 osób

Łagiewniki 5

znak: PS-V.9510.16.2017.8

62-010 Pobiedziska

na okres 5 lat

tel. 730 210 720

od dnia 4.04.2017 r.

cispobiedziska@wp.pl

do dnia 3.04.2022 r.

CIS przy Fundacji Pomocy
Wzajemnej „Barka” w Poznaniu

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Warsztaty:
1.

Ogrodniczo-porządkowy

2.

Budowlany

3.

Opieki nad osobą zależną

stowarzyszenie.patent@o2.pl
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Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

z dnia 17.12.2019 r.

KRS 0000137089
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

Max. 70 osób

ul. Św. Wincentego 6/9

znak: PS-V.9510.33.2019.6

61-003 Poznań

na okres 5 lat

tel. 790 220 673

od dnia 28.10.2019 r.

Warsztaty:
1.

Produkcyjno-magazynowy

2.

Usługowo-handlowy

3.

Sprzątająco-ogrodniczy

4.

Gastronomiczno-cateringowy

5.

Remontowy

do dnia 27.10.2024 r.

tel. 61 66 82 300
barka@barka.org.pl
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Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

KRS 0000193382

CIS „Darzybór”

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

ul. Borówki 4

z dnia 05.11.2019 r.

61-304 Poznań

znak: PS-V.9510.23.2019.5

ul. Bydgoska 6/7

tel. 61 88 76 623

61-123 Poznań

cis@pogotowiespoleczne.org.pl

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl

na okres 5 lat
od dnia 28.10.2019 r.
do dnia 27.10.2024 r.

Max. 75 osób

Warsztaty:
1.

Ogólnobudowlano-sprzątający

2.

Krawiecki z elementami rękodzieła

3.

Ekonomii społecznej

19

Stowarzyszenie Etap

CIS przy Stowarzyszeniu Etap w
Poznaniu

60-681 Poznań
tel. 61 65 69 971
etap@etap.org.pl

20

Diakonijna Fundacja Zatrudnienia
„Ethos”

ul. Skwierzyńska 1

znak: PS-V.9510.19.2018.8

61-615 Poznań

na okres 5 lat

tel. 61 8905 506

od dnia 1.05.2018 r.

603 045 722

Warsztaty:
1.

Konserwacji terenów zewnętrznych – część praktyczna
realizowana na zewnątrz. Prace związane z konserwacją
terenów zieleni w Poznaniu i okolicznej Gminie.

2.

Porządkowy - – część praktyczna realizowana na
zewnątrz, wykonywanie zleceń dla instytucji
zewnętrznych.

do dnia 30.04.2023 r.

3.

Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną - – część
praktyczna realizowana na zewnątrz. Wykonywanie
zleceń głównie u osób prywatnych.

4.

Produkcyjny – wykonywanie zleceń dla przedsiębiorstw.

cis@cis-piatkowo.pl

CIS w Poznaniu

ul. Promienista 25
KRS 0000369247

Max. 130 osób

z dnia 7.05.2018 r.

KRS 0000292660

ul. Wachowiaka 8a

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

60-288 Poznań

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 30 osób

Warsztaty:
1.

Pielęgnacji terenów zielonych i porządkowych –
świadczenie usług: koszenie trawników, przycinanie
drzew i krzewów, sprzątanie ulic, odśnieżanie, nasadzenia
itp. Usługi świadczone zarówno dla klientów
indywidualnych, jak i na zlecenia instytucji i
przedsiębiorstw.

2.

Recyklingu i konfekcjonowania oraz handlu – działalność
polegająca na odzyskiwaniu i renowacji zużytych
przedmiotów, mebli, odzieży oraz powtórna ich sprzedaż
oraz konfekcjonowanie produktów.

3.

Usług opiekuńczych – świadczenie usług z zakresu opieki
nad osobami zależnymi, w tym niepełnosprawnymi,
starszymi, we współpracy ze Stacją Diakonijną Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.

4.

Ogólnobudowlany – kształcenie oraz przygotowanie do
pracy w sektorze ogólnobudowlanym, prace budowlane,
wykończeniowe (malowanie, tynkowanie, stawianie ścian
działowych, glazura, terakota, panele, osadzanie drzwi,
okien itd.) Świadczenie usług z zakresu pracy
ogólnobudowlanych, wykończeniowych.

5.

Techniczny – przygotowanie uczestników do pracy przy
obróbce metalu (ślusarstwo, spawalnictwo) oraz tworzyw
sztucznych.

z dnia 12.07.2019 r.
znak: PS-V.9510.14.2019.6
na okres 5 lat

ul. Dworcowa 5

od dnia 1.07.2019 r.

64-420 Kwilcz

do dnia 30.06.2024 r.

tel. 515 663 304
diakonijna@wp.pl
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Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”

CIS przy Spółdzielni Socjalnej
„Poznanianka”

61-656 Poznań
spoldzielnia.poznanianka@prokonto.pl

Max. 10 osób

Warsztaty:
1.

Porządkowy – obsługa parku maszynowego – szorowarki,
myjka ciśnieniowa, odkurzacz przemysłowy, parownica,
zamiatarka, profesjonalne wózki sprzątające;
przyswojenie informacji dotyczących używania
odpowiednich środków chemicznych do danych
lokalizacji/wymagań/zabrudzeń.

2.

Pielęgnacji terenów zieleni – obsługa parku
maszynowego – traktorki ogrodowe wraz z kosiarką
rotacyjną i bijakową oraz pługami do śniegu, kosy
spalinowe, piły spalinowe, nożyce do żywopłotu,
obcinarka gałęzi na wysokości, kosiarki spalinowe,
kosiarka listwowa; nauka teoretyczna i praktyczna w
zakresie wykonywania usług: wzrost roślin, techniki
cięcia, pielenia, obcinania żywopłotów, wycinki
samosiewów i drzew, wysiewu trawy i łąk i inne.

z dnia 27.10.2017 r.

KRS 0000455375
Os. Powstańców Warszawy 5D

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Os. Powstańców Warszawy 5D

znak: PS-V.9510.28.2017.8

61-656 Poznań

na okres 5 lat

tel. 507 213 454

od dnia 5.10.2017 r.
do dnia 04.10.2022 r.
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Gmina Rogoźno

CIS Rogoźno

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

64-610 Rogoźno

ul. Kościuszki 41

z dnia 28.09.2020 r.

tel. 785 009 402

64-610 Rogoźno

znak: PS-V.9510.28.2020.6

um@rogozno.pl

tel. 885 029 011

ul. Nowa 2

cis.rogozno@gmail.com

Max. 37 osób

Warsztaty:
1.

Remontowo-budowlany – prace remontowowykończeniowe: wyrównywanie tynków, szpachlowanie,
kładzenie posadzek/ glazury, malowanie, montaż
sanitariatów, podłączenia wodno-kanalizacyjne i
elektryczne, montaż drzwi i ościeżnic i inne.
Przystosowywanie budynków mieszkalnych i mieszkań
dla osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania
likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON.
Prace remontowe wykonywane dla szkół: malowanie
ścian, układanie paneli itp.

2.

Porządkowo-ogrodniczy – koszenie trawy,
przycinanie/wycinanie drzew, utrzymanie chodników,
koszenie pasów przydrożnych, prace porządkowe w
ogrodach, odśnieżanie, czyszczenie posadzek. Sprzątanie,
robienie zakupów, pomoc w utrzymaniu gospodarstwa
domowego (dla klientów indywidualnych). Koszenie
trawników, przycinanie żywopłotów, prace porządkowe
dla spółdzielni mieszkaniowych i innych instytucji.
Odchwaszczanie ciągów pieszych, utrzymanie czystości
na przystankach komunikacji miejskiej. Utrzymanie
estetyki parków i skwerów miejskich itp.

3.

Opiekuńczy – sprawowanie opieki nad osobami
starszymi/schorowanymi, sprawowanie opieki nad
niepełnosprawnymi,

4.

Krawiecki – obszywanie ręczników i ścierek, szycie
pościeli, szycie zasłon i firan, szycie strojów dla grup
tanecznych i teatralnych (okolicznościowych), szycie
odzieży i maseczek. Sprzedaż wytworzonych produktów
krawieckich.

5.

Gastronomiczny – współpraca z jedną z restauracji w celu
przyuczenia jako pomocy kuchennej, wydawanie
obiadów dla podopiecznych GOPS.

na okres 5 lat
od dnia 28.09.2020 r.
do dnia 27.09.2025 r.
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Fundacja „Nowy Horyzont”

KRS 0000272736

ul. O.M. Kolbe 20/5
64-920 Piła
nowy.horyzont@op.pl

CIS Róża Wielka

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Róża Wielka 31A

z dnia 22.09.2020 r.

64-930 Szydłowo

znak: PS-V.9510.27.2020.6

tel. 505 430 762

na okres 5 lat
od dnia 22.09.2020 r.
do dnia 21.09.2025 r.

Max. 20 osób

Warsztaty:
1.

Pielęgnacji terenów zielonych – realizowany głównie na
zewnątrz. Uczestnicy wykonują prace na terenie gminy
Szydłowo – koszenie trawy, przycinanie drzew i
krzewów, wycinka drzew i krzewów,

2.

Porządkowo-ogrodniczy – realizowany głównie na
zewnątrz. Wykonywanie usług zleconych na terenie
Gminy Szydłowo – sprzątanie klatek schodowych,
piwnic, pielęgnacja klombów, zamiatanie ulic, sprzątanie
przystanków, placów zabaw.
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Gmina Ryczywół

CIS Ryczywół

ul. Mickiewicza 10

ul. Szkolna 2

64-630 Ryczywół

64-630 Ryczywół

tel. 888 803 955

tel. 608 675 953

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 12 osób

Warsztaty:
1.

Remontowo-budowlany – prace remontowowykończeniowe (wyrównywanie tynków, szpachlowanie,
kładzenie posadzek, malowanie, montaż sanitariatów,
podłączenia wodno-kanalizacyjne i elektryczne, montaż
drzwi i ościeżnic, drobne naprawy stolarskie i inne.

2.

Gospodarczy – utrzymanie placów zabaw, terenów pod
siłowniami zewnętrznymi oraz otwartymi strefami
aktywności, boisk sportowych, wykaszanie krzewów przy
drogach i rowach, utrzymanie przejezdności na
przejazdach kolejowych, stawianie znaków drogowych
przy drogach gminnych i ich utrzymanie, odśnieżanie,
pielęgnacja zieleni, prace porządkowe, utrzymanie
poczekalni autobusowej i przystanków na terenie gminy,
pomoc przy organizacji imprez kulturalnych typu:
dożynki, festyny, dni Ryczywołu, w razie potrzeby –
opiekun osób starszych, drobne usługi „złotej rączki” dla
seniorów, pomoc przy utrzymaniu grobów.

z dnia 25.03.2020 r.
znak: PS-V.9510.10.2020.6
na okres 5 lat

sekretarz@ryczywol.pl

od dnia 6.03.2020 r.
do dnia 5.03.2025 r.
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Stowarzyszenie Dla Ludzi i
Środowiska

KRS 0000177995

CIS Sieraków

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

ul. Plażowa 25

z dnia 01.10.2021 r.

64-410 Sieraków

znak: PS-V.9510.16.2021.6

tel. 605 053 834

Max. 20 osób

ul. Plażowa 25

od dnia 3.10.2021 r.

64-410 Sieraków

do dnia 2.10.2026 r.

Fundacja „Nadzieja”

KRS 0000541350

CIS Szamotuły

ul. 3 Maja 12
64-500 Szamotuły

ul. 3 Maja 12
64-500 Szamotuły
nadzieja.szamotuly@gmail.com

tel. 61 2922 056
517 099 060

1.

Pielęgnacji terenów zielonych i porządkowy –
świadczenie usług: koszenie trawników, przycinanie
drzew i krzewów, sprzątanie ulic, odśnieżanie, nasadzenia
itp. Usługi świadczone dla klientów indywidualnych, a
także na zlecenia instytucji i przedsiębiorstw.

2.

Rękodzieła/ krawiectwa – działalność wytwórcza i
handlowa. Wytwarzanie produktów rękodzielniczych z
przeznaczeniem na sprzedaż.

3.

Usług opiekuńczych – świadczenie usług z zakresu opieki
nad osobami zależnymi, w tym niepełnosprawnymi,
starszymi.

na okres 5 lat

biuro.rose@rose.org.pl
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Warsztaty:

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 22.09.2020 r.
znak: PS-V.9510.26.2020.6
na okres 5 lat
od dnia 1.10.2020 r.
do dnia 30.09.2025 r.

Max. 22 osób

Warsztaty:
1.

Porządkowo-ogrodniczy – wykonywanie usług na rzecz
miasta i gminy, przedsiębiorstw, osób prywatnych,
wspólnot mieszkaniowych. Świadczenie usług z zakresu
pielęgnacji zieleni wokół domów, budynków
użyteczności publicznej, koszenie trawników, przycinanie
żywopłotów i krzewów, zakładanie trawników,
wykonywanie rabatek, nasadzanie drzew i krzewów,
porządkowanie terenów zielonych, usługi porządkowe dla
wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, mieszkań, drobne prace malarskie i
rozbiórkowe.
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Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji
Miasta Śrem,
KRS 0000051322

CIS Śrem

ul. Mickiewicza 21,
63-100 Śrem,

ul. Mickiewicza 21,

tel. 881 201 435

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 25 osób

Stolarsko-budowlany – prace remontowowykończeniowe: wyrównywanie tynków, szpachlowanie,
układanie płytek, podłóg (panele, wykładziny),
malowanie, montaż drzwi, ościeżnic, tapetowanie,
montaż ścianek i sufitów gipsowo-kartonowych,
malowanie okien i drzwi, grzejników, montaż mebli,
prace stolarskie, remont i naprawa używanych mebli.

2.

Porządkowy – sprzątanie, pomoc w utrzymaniu
gospodarstwa domowego (dla klientów indywidualnych),
utrzymanie czystości w pomieszczeniach CIS i innych
organizacji, koszenie trawników, przycinanie
żywopłotów, prace porządkowe, odchwaszczanie ciągów
pieszych, utrzymanie czystości na przystankach
komunikacji miejskiej, utrzymanie estetyki parków i
skwerów miejskich, prace porządkowe.

znak: PS-V.9510.2.2021.6
na okres 5 lat

do dnia 24.01.2026 r.

biuro@fundacja.srem.info

Gmina Wieleń

1.

z dnia 27.01.2021 r.

od dnia 25.01.2021 r.

63-100 Śrem,
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Warsztaty:

CIS „Arka” Wieleń

ul. Kościuszki 34

ul. Sportowa 8

64-730 Wieleń

64-730 Wieleń

tel. 67 25 61 170

tel. 607 062 278

Wielen_UM@wokiss.pl

cis.arka.wielen@gmail.com

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

Max. 20 osób

Warsztaty:
1.

Porządkowo-ogrodnicze – koszenie trawników,
przycinanie/ wycinanie drzew, krzewów, utrzymanie
chodników, cięcie i układanie drewna,
wrzucanie/ładowanie węgla, koszenie pasów
przydrożnych, prace porządkowe w ogrodach,
odśnieżanie, czyszczenie posadzek. Sprzątanie klatek
schodowych, pomieszczeń biurowych, mieszkań klientów
indywidualnych, toalet publicznych, kotłowni c.o.,
robienie zakupów, pomoc w utrzymaniu gospodarstw
domowych, odchwaszczanie ciągów pieszych, utrzymanie
czystości na przystankach komunikacji miejskiej,
terenach i gruntach gminnych. Opalanie i malowanie
drzwi, okien bram, ogrodzeń oraz innych elementów
zleconych przez klientów. Utrzymanie estetyki parków i
skwerów miejskich, nasadzanie kwiatów, krzewów,
drzew oraz ich pielęgnacja. Obsługa kotła c.o.

2.

Remontowo-budowlane – prace remontowo
wykończeniowe, wyrównywanie tynków, szpachlowanie,
kładzenie posadzek/glazury, malowanie ścian i
sanitariatów, podłączenia i naprawa oraz czyszczenie
pionów wodno-kanalizacyjnych, wykonywanie instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, montaż drzwi i
ościeżnic, układanie paneli. Budowa ścianek działowych
w pomieszczeniach, prace wyburzeniowe wewnątrz i na
zewnątrz budynku, wykonywanie ociepleń i elewacji
budynków mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych.
Montaż mebli.

z dnia 5.07.2017 r.
znak: PS-V.9510.18.2017.8
na okres 5 lat
od dnia 1.06.2017 r.
do dnia 31.05.2022 r.
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Stowarzyszenie Integracyjne
Wspólnoty „Barka” w Chudobczycach

CIS Zgierzynka

Zgierzynka 59,
KRS 00001173220

64-310 Lwówek
tel. 513 711 504

Status Cis nadano decyzją
Wojewody Wielkopolskiego

1.

Gospodarczo-remontowy – prowadzone są również prace
ogrodnicze.

znak: PS-V.9510.31.2018.8

2.

Krawiecki

na okres 5 lat

3.

Rękodzielniczy

od dnia 4.09.2018 r.

61-423 Lubosz

do dnia 3.09.2023 r.

Stan na dzień 18.10.2021 r.
Przygotowanie:
Robert Semmler tel.: 61 854 1240, 693 960 657

Warsztaty:

z dnia 31.08.2018 r.

Chudobczyce 27

siwbarka@interia.pl

Max. 20 osób

