
� Liczba dnia

12,2 proc.
Tyle wynosiła stopa
bezrobocia w maju – podał
GUS. Liczba bezrobotnych
spadła poniżej 2 mln osób.

Kinderplaneta i Rozrywkowy
Junior. Od czerwca w Białymstoku
dzieci mogą bawić się na kolejnym
placu zabaw – Kinderplanecie
w Galerii Alfa. Przybywa też firm,
które zajmują się organizacją imprez
dla dzieci – od około miesiąca działa
w Białymstoku Rozrywkowy Junior.
Specjalizuje się on w organizacji
imprez na świeżym powietrzu lub
w domu klienta.
Kinderplaneta to z kolei już siódme
centrum zabaw w Białymstoku (a
czwarte, które znajduje się w galerii
handlowej). Podczas gdy animatorki
zajmują się dziećmi, rodzice mają
okazję, by spokojnie napić się kawy
lub zrobić zakupy. (KOCI)

� Kronika biznesuJuż pracujemy dla siebie
Dzień wolności podatkowej coraz później � W tym roku przypada 24 czerwca. Oznacza to, że
coraz dłużej musimy pracować na wszelkie obciążenia podatkowe. Dwa lata temu tzw. dzień wolności

podatkowej przypadał bowiem aż o 10 dni wcześniej, a przed rokiem o dzień wcześniej.

Barbara Kociakowska
bkociakowska@prasapodlaska.pl
tel. 85 748 74 53

D zień wolności podatkowej
jest wyliczany przez Cen-
trum im. Adama Smitha (w

tym roku już po raz osiemnasty). Jest
to symboliczny moment, w którym
statystyczny obywatel przestaje
wreszcie pracować na rzecz rządu
(płacąc wszystkie nałożone na niego
podatki), a zaczyna pracować dla sie-
bie.

W tym roku dzień wolności po-
datkowej przypada najpóźniej
od pięciu lat. Podczas wyliczeń
pod uwagę brany jest udział sektora
wydatków publicznych w Produkcie
Krajowym Brutto .

– Metodologia jest taka, że od PKB
odlicza się nie to, ile od nas ściąga
państwo, tylko to, ile ono wydaje –
tłumaczy Zbigniew Sulewski z Cen-
trum im. Adama Smitha. – Przyjęto

takie założenia, ponieważ to co zo-
stanie wydane i tak kiedyś będzie
musiało zostać przez nas spłacone,
nawet jeśli w tej chwili niedobór jest
uzupełniany pożyczkami.

Jak dodaje,, w ciągu ostatnich lat
data dnia wolności podatkowej prze-
suwa się, bo wyższe są wydatki bu-
dżetu, ale także dlatego, że wyższe
są podatki – wzrósł VAT, ciągle roś-

nie akcyza, wzrosły różne tzw. po-
datki ukryte. Rząd coraz więcej wy-
daje pieniędzy i coraz więcej zabie-
ra ich nam.

Najwięcej zysków budżetowi pań-
stwa przynosi VAT. Na przykład na ce-
nę wódki w 80 proc. składają się po-
datki, a w litrze paliwa stanowią one
ponad 50 proc. jego ceny. Z roku
na rok coraz więcej pieniędzy wyda-
jemy także na obsługę długu pub-
licznego.

– Dużo więcej niż na budowę dróg
– mówi Zbigniew Sulewski. – W bu-
dżecie na rok 2011 na obsługę dłu-
gu publicznego przeznaczono kwo-
tę ok. 40 miliardów .

A trzeba pamiętać, że jest to tylko
obsługa, a więc nie spłata rat kapi-
tałowych i zmniejszanie zadłużenia,
tylko spłata samych odsetek. Według
wyliczeń Centrum im. Adama Smitha
statystyczny Polak pracuje prawie je-
denaście dni rocznie na obsługę dłu-
gów, które i tak będą musiały zapła-
cić jego dzieci.

NASZ PATRONAT � Rozpoczyna się kolejna, już IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju“

Innowacyjne firmy i samorządy wystartują w ośmiu kategoriach
W tym roku firmy będą walczyć

o tytuł lidera w nowej katego-
rii: „Wizjoner IT“.

Działania innowacyjne i rozwojo-
we zgłaszać mogą przedsiębiorcy (fir-
my – mikro, małe, średnie, duże),
gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie,
miejskie), organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia) oraz inne
organizacje i podmioty.

Fundacja Innowacji i Rozwoju, któ-
ra jest organizatorem konkursu, pro-
muje tych, którzy w swoim regionie
wprowadzają najlepsze i najciekawsze
rozwiązania.

Zgłaszający mają na to czas
do końca września, a udział dla firm

sektora MŚP, gmin, organizacji w kon-
kursie jest bezpłatny.

Liderzy regionu i kraju
Zdaniem Krzysztofa Duchnow-

skiego, prezesa Fundacji, polskie fir-
my zaczęły inwestować w innowa-
cyjne projekty także w mniejszych
miejscowościach.

– Daje się zauważyć pewien umiar-
kowany optymizm – twierdzi
Duchnowski. – Jednak bez rozwiązań
systemowych trudno o innowacyjną
gospodarkę jako całość. Widać ele-
menty pozytywne, ale dużo jeszcze
pracy przed nami.

Fundacja przyznaje tytuły w dwóch

edycjach: na poziomie regionalnym,
czyli wojewódzkim, oraz na poziomie
krajowym. W ubiegłych latach konkurs
cieszył się wśród firm, samorządów
i organizacji dużym powodzeniem –
w sumie nadesłały one blisko dwa tys.
zgłoszeń.

– Przez ostatnie trzy lata udało się
zbudować projekt o charakterze ogól-
nopolskim, a jednocześnie „oddol-
nym“ – podkreśla Krzysztof Duchno-
wski.

Za projekt, produkt,
organizację
Tytuły są przyznawane w nastę-

pujących kategoriach:

� Innowacyjna firma,
� Innowacyjny produkt,
� Innowacyjna usługa,
� Innowacyjna gmina,
� Innowacyjna organizacja,
� Innowacyjny projekt unijny,
� Dynamicznie rozwijająca się firma
� Wizjoner IT

Ta ostatnia kategoria to nowość.
Tytuł „Wizjonera IT“ będzie przyzna-
ny za innowacje w systemy informa-
tyczne. Rozważane będą tu zarówno
istniejące już rozwiązania, jak i no-
we projekty.

W ubiegłych latach zwycięzcami
konkursu były zarówno małe firmy,
jak i ogólnopolscy giganci – każdy
w swojej kategorii.

Nagrody przyznawano zarówno
za produkty codziennego użytku – ta-
kie, jak pralka z Mastercooka, czy
„Cyfrowy Magnetowid“ z Dialogu, jak
i za specjalistyczne. Do tych ostatnich
należy między innymi specjalny
kombajn z Zabrzańskich Zakładów

Mechanicznych, ultrasonograf stwo-
rzony w firmie ECHO-SON w lubel-
skiem, czy ultralekki samolot z pod-
karpackiego Aero-Kros.

W przypadku przedsiębiorstw
sprawa jest prosta. Czym jednak
jest „innowacyjna gmina“? Ocena
zależy przede wszystkim od reali-
zowanych inwestycji, wspierania
przedsiębiorczości, działań proeko-
logicznych i jakości obsługi miesz-
kańców.

Nagrody także
dla działań społecznych
O wyróżnienia i tytuły mogą wal-

czyć też organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia. Tu głównymi kry-
teriami oceny będzie wprowadzanie
nowych rozwiązań oraz działania
edukacyjne.

Szczególnie wysoko jury konkur-
su zamierza nagradzać organizowa-
nie konferencji i publikacje wspiera-
jące przedsiębiorczość.

Laureaci ubiegorocznego ogólnopolskiego finału konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

Nasi z nagrodami Pięć podlaskich firm, w tym dwie z Białegostoku – Podlaska
Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o. oraz Olympic Sport Sp. z o.o. – otrzymały Złote
Certyfikaty Rzetelności 2011. Przedsiębiorstwa otrzymały wyróżnienia w ramach
programu Rzetelna Firma, którego patronem jest Krajowy Rejestr Długów.

Dzień wolności podatkowej w latach 1994-2011
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