
Solidna Firma 2011 Certyfikaty w tym konkursie w województwie podlaskim

zdobyły firmy białostockie: CMG Artur Gawryluk, KARCZ sp. z o.o., PPUH Kombinat

Budowlany sp. z o.o. , SCANDICA oraz Centrum Ceramiki Budowlanej Importex Czernialis

sp.j. z Suwałk, PP-H DORIN Jarosław Piotr Brzęś z Lipska i SPOŁEM Bielsk Podlaski.

Regionalni liderzy innowacji
Teraz powalczą o tytuły najlepszych w kraju � Spółki Automatyka Pomiary Sterowanie oraz AC SA,

a także Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zdobyły aż po dwa wyróżnienia w zakończonym wczoraj
na szczeblu wojewódzkim konkursie Fundacji Innowacji i Rozwoju. O krajowe laury nasi laureaci będą się

ubiegać 26 stycznia w Warszawie – łącznie w 11 kategoriach.

Maryla Pawlak-Żalikowska
mzalikowska@prasapodlaska.pl
tel 85 748 95 52

T o już czwarta edycja kon-
kursu o tytuł Krajowego Li-
dera Innowacji i Rozwoju.

Wczoraj poznaliśmy ośmiu fina-
listów regionalnego etapu aż
w 11 kategoriach.

Pozytywni recydywiści
Tak żartobliwie określił Krzysz-

tof Duchnowski, prezes Fundacji
Innowacji i Rozwoju organizują-
cej ranking, dwie białostockie
spółki – APS i AC – oraz Podlaską
Fundację Rozwoju Regionalnego,
bo są one w gronie laureatów już
po raz kolejny. A w dodatku, tym
razem każda z nich zdobyła
uznanie kapituły konkursu aż
w dwóch kategoriach. Oto one: �
Innowacyjna firma średnia – Au-
tomatyka Pomiary Sterowanie; �
Innowacyjna firma duża – AC SA;
� Innowacyjny produkt: STAG-
400 – AC SA; � Innowacyjny
projekt unijny firmy: Rozwój po-
tencjału innowacji firmy APS SA
poprzez inwestycje; � Innowa-
cyjna organizacja-fundacja –
Podlaska Fundacja Rozwoju Re-
gionalnego; � Innowacyjny pro-
jekt unijny – organizacje: Cen-
trum Informacji IPR Podlaskiej
Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Nie pierwszy też raz dostrzeżony
został białostocki oddział Naczel-
nej Organizacji Technicznej – zdo-
był nagrodę w kategorii Innowa-
cyjna organizacja-stowarzyszenie.

Mamy Wizjonera IT
Debiutantem w tym gronie re-

gionalnych liderów innowacji
i rozwoju jest natomiast działają-
ca od 19 lat na rynku spółka
Iniekt System, nagrodzona w ka-
tegorii Innowacyjna firma mała.
Jak przedstawiał ją jeden ze
współwłaścicieli – Janusz Pio-
trowski, firma podejmuje się nie-
typowych usług w budowni-
ctwie:

– To znaczy trudnych prac, ta-
kich, o których inni mówią, że
już nie dadzą rady – wyjaśniał. –
Jest to zarówno naprawa obiek-
tów zabytkowych, jak i prace izo-
lacyjne czy uszczelniające. Na liś-
cie klientów firma ma m.in. Kan-
celarię Sejmu, jak i łódzkie Cen-
trum Zdrowia Matki Polki.

W tym roku po raz pierwszy
w konkursie przyznawano także
tytuł Wizjonera IT. Dostała ją –
w kategorii firma mała – spółka
Ideal Group. Jest właścicielką kil-
ku marek takich, jak Ideal Cafe,
Ideal Water czy Zuper. To pakie-

ty usług polegających na dostar-
czaniu klientom automatów ser-
wujących kawę, wodę czy zupy.

– Wizjonera dostaliśmy za po-
konanie trudności związanych
z obsługą tak rozproszonej sieci –
wyjaśniał Andrzej Nartowicz, je-

den z szefów Ideal Group. – Wy-
konujemy to przy użyciu autor-
skiego rozwiązania, powiązanego
z dostępnym na rynku oprogra-
mowaniem księgowo-magazyno-
wym. Pomógł nam w tym jeden
z pracowników Politechniki Bia-
łostockiej i jeszcze jedna firma.

Wśród nagrodzonych są także
podlaskie gminy. Tytuły regional-
nych liderów zdobyły: � Innowa-
cyjny projekt unijny gminy wiej-
skiej: Budowa Ośrodka Turys-
tyczno-Rekreacyjnego Stary Dwór
w gminie Narewka; � Innowacyj-
ny projekt unijny gminy miejskiej:
Budowa zakładu zagospodarowa-
nia odpadów w Hajnówce.

Czytaj też i zobacz wideo na:
www.podlaskie.strefabiznesu.pl

NAUKA � W Turnieju Wiedzy o Przedsiębiorczości musieli się wykazać, co wiedzą o biznesie

Młodzi ludzie wygrali indeksy. Mają studia za darmo
Adrian Chociej z Zespołu

Szkół Rolniczych w Sokółce
zajął pierwsze miejsce w Turnie-
ju Wiedzy o Przedsiębiorczości.
Zdobył tym samym indeks
(uprawniający do darmowego
studiowania) na trzy lata dowol-
nych studiów licencjackich
w Wyższej Szkole Administracji
Publicznej im. Stanisława Staszi-
ca w Białymstoku.

Drugie miejsce zdobyła Inga
Chojnowska z Zespołu Szkół Nr 2
im. 9 Pułku Strzelców Konnych
w Grajewie. Również otrzymała
indeks uprawniający do darmo-
wej nauki, ale przez dwa lata,
na dowolnym kierunku
licencjackim WSAP-u.

Natomiast Maksymilian Karol
Zaniewski z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickie-
wicza w Białymstoku znalazł się
na trzecim miejscu w turnieju
i dostał indeks uprawniający
do darmowego studiowania
przez rok, również na dowolnym
kierunku studiów licencjackich
WSAP-u.

Turniej odbywa się pod patro-
natem Podlaskiego Kuratora
Oświaty, przewodniczącego Pod-
laskiego Forum Gospodarczego
oraz kanclerza Loży Białostockiej
Business Centre Club.

W pierwszym etapie, który od-
był się w listopadzie 2011 roku,
udział wzięło 644 uczniów
i uczennic z 26 szkół z wojewódz-
twa podlaskiego. Do drugiego eta-
pu zakwalifikowało się 68 osób
z 20 szkół ponadgimnazjalnych.

Finalistów była dziesiątka – za-
prezentowali oni przygotowane
przez siebie biznes plany
przed kapitułą turnieju.

A uroczysta gala wręczenia na-
gród odbyła się 16 stycznia w sie-
dzibie Wyższej Szkoły Admini-
stracji Publicznej w Białymstoku.
Uatrakcyjniły ją warsztaty: „Kre-
atywność”, „Trening przedsię-
biorczości” i „Praca w zespole”
prowadzone przez członków Stu-
denckiego Koła Przedsiębiorczoś-
ci WSAP oraz pracowników Pod-
laskiej Fundacji Rozwoju Regio-
nalnego. (PEŻ)

PRAWO � To decyzja przynajmniej na rok

Wybierz sobie podatek
Już jutro upływa termin, w któ-

rym przedsiębiorcy muszą
zdecydować, czy pozostają
przy dotychczasowej formie
opodatkowania, czy wybiorą in-
ny sposób rozliczeń z fiskusem
w 2012 roku.

Osoby fizyczne prowadzące
działalność mają cztery sposoby
na płacenie podatków: skalę po-
datkową (stawki 18 i 32 proc.), li-
niową, 19-proc. stawkę podatku,
ryczałt od przychodów ewiden-
cjonowanych oraz kartę podatko-
wą. Różne formy opodatkowania
mają plusy i minusy każdego
z rozwiązań. Warto je dokładnie
przeanalizować i wybrać opty-
malną formę rozliczeń z fisku-
sem. Wybór powinien być prze-
myślany, ponieważ po 20 stycznia
zmiana opodatkowania nie bę-
dzie możliwa przez kolejny rok.

Jeśli stosowana dotychczas for-
ma opodatkowania nie jest dla
przedsiębiorcy najkorzystniejsza
i chce ją zmienić, to musi do ju-
tra złożyć pisemne oświadczenie
do swojego urzędu skarbowego.

Nie ma żadnego obowiązujące-
go w takiej sytuacji formularza,
ale wiele skarbówek opracowało
w tym celu pomocniczy druk.
Wyjątkiem jest wniosek o opo-
datkowanie w formie karty po-
datkowej. Służy do tego formu-
larz PIT-16.

Termin na zmianę formy opo-
datkowania będzie zachowany,
jeśli do 20 stycznia oświadczenie
zostanie nadane na poczcie (war-
to mieć potwierdzenie nadania).
To data, która obowiązuje do wy-
boru każdej z możliwych form
opodatkowania. Należy jednak
pamiętać, że jeśli przedsiębiorcy
odpowiada dotychczasowa for-
ma rozliczeń z fiskusem, nie mu-
si składać żadnego oświadczenia.

Nie trzeba składać oświadcze-
nia, by stosować opodatkowanie
na zasadach ogólnych. Jed-
nak, jeśli przedsiębiorca naj-
pierw wybierze inny sposób roz-
liczeń, a później chce wrócić
do opodatkowania według skali,
musi też do jutra poinformować
o tym urząd skarbowy. OPR. (D)

Adrian Chociej, młody przedsiębiorczy człowiek z Sokółki, który dzięki
swojej wiedzy będzie za darmo zdobywał licencjat na WSAP w Białymstoku

Od lewej: Grzegorz Jezierski – IBM Polska, Mikołaj Pawilcz – wójt gminy Narewka, Bartosz Sokół – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Marcin
Proskień – APS Białystok, Katarzyna Rutkowska – AC SA, Andrzej Nartowicz – Ideal Group, Jerzy Wołkowycki – NOT Białystok, Jerzy Sirak – burmistrz
Hajnówki, Janusz Piotrowski – Iniekt System i Bożena Sawicka – Pekao SA

Doceniona OSM Piątnica
Miesięcznik Businessman.pl wyróż-
nił OSM Piątnicę w rankingu
Teleinfo 100 – najlepiej zinfor-
matyzowanych firm i instytucji
w Polsce w 2011 roku. Piątnica
otrzymała wyróżnienie w kategorii
FMCG, obok firm takich jak
Kompania Piwowarska, Labora-
torium Kosmetyczne Dr Irena Eris.
Wyróżnienie przypadło m.in.
za kompleksowe wdrożenie syste-
mu ERP (Impuls) usprawniającego
procesy biznesowe firmy. Doce-
niono również wdrożenie systemu
paletyzacji do automatycznego
pakowania towaru na paletach
oraz systemu zarządzania magazy-
nem wysokiego składowania. –
Inwestycje w nowoczesne rozwią-
zania technologiczne i informatycz-
ne to działania niezbędne, decydu-
jące o konkurencyjności firmy na
rynku – mówi Zbigniew Kalinow-
ski, Prezes OSM Piątnica. OPR. (D)

� Kronika biznesu

Zastaw to ograniczone prawo
rzeczowe, którego głównym celem
jest zabezpieczenie danej wierzy-
telności.

� Słowniczek

Liczba

975,76 zł
Tyle od lutego będą wy-
nosiły łącznie minimalne
miesięczne składki na
ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne (obecnie jest
to kwota 890,14 zł). Mie-
sięczne zaś obciążenia
początkującego przedsię-
biorcy wobec ZUS-u
wzrosną do 396,94 zł
(z 366,63 zł).

Jeszcze w styczniu ruszy kon-
kurs o dofinansowanie pro-
jektów w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
z Działania 1.4 Wsparcie in-
westycyjne przedsiębiorstw.
O dotacje mogą się ubiegać
mikro, małe i średnie firmy.

W puli jest 11 mln euro,
a jedna firma może dostać
nawet 6 mln zł. O powodze-
niu w konkursie będzie decy-
dowała przede wszystkim
innowacyjność przedsięwzię-
cia, a także liczba miejsc pra-
cy, które powstaną dzięki rea-
lizacji inwestycji.

� 11 milionów euro na innowacje
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