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A drian Chociej z Zespołu
Szkół Rolniczych

w Sokółce zajął I miejsce w Tur-
nieju Wiedzy o Przedsiębiorczoś-
ci. Zdobył tym samym indeks
uprawniający do darmowego
studiowania przez trzy lata
w Wyższej Szkole Administracji
Publicznej im. Stanisława Staszi-
ca w Białymstoku (dowolne stu-
dia licencjackie).

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 już „tylko” przez
dwa lata, na dowolnym kierunku
licencjackim WSAP.

Natomiast Maksymilian Karol
Zaniewski z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickie-
wicza w Białymstoku znalazł się
na III miejscu w turnieju i dostał
indeks uprawniający do darmo-
wego studiowania przez rok,
również na dowolnym kierunku
studiów licencjackich w Wyższej
Szkole Administracji Publicznej.

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 r.,
udział wzięło 644 uczniów
i uczennic z 26 szkół z woje-
wództwa podlaskiego. Do II eta-
pu zakwalifikowało się 68 osób
z 20 szkół ponadgimnazjalnych
województwa.

Finalistów była dziesiątka –
zaprezentowali oni przygoto-
wane przez siebie biznes plany
przed Kapitułą Finałową Tur-
nieju.

A uroczysta gala wręczenia
nagród odbyła się 16 stycznia
w siedzibie Wyższej Szkoły Ad-
ministracji Publicznej w Białym-
stoku. Uatrakcyjniło ją kilka war-
sztatów: „Kreatywność”,
„Trening przedsiębiorczości”
oraz „Praca w zespole” prowa-
dzone przez członków Studen-
ckiego Koła Przedsiębiorczości
WSAP-u oraz pracowników Pod-
laskiej Fundacji Rozwoju Regio-
nalnego.

(peż)

Spółki APS oraz AC,

a także Podlaska

Fundacja Rozwoju

Regionalnego zdo-

były po dwa wyróż-

nienia na szczeblu

wojewódzkim kon-

kursu Fundacji In-

nowacji i Rozwoju.
Maryla Pawlak-Żalikowska

mzalikowska@prasapodlaska.pl

T o już czwarta edycja kon-
kursu o tytuł Krajowego
Lidera Innowacji i Roz-
woju. Wczoraj poznali-

śmy ośmiu finalistów regionalne-
go etapu aż w 11 kategoriach.
O krajowe laury będą się oni
ubiegać 26 stycznia w Warszawie
– łącznie w 11 kategoriach.

Krzysztof Duchnowski, prezes
Fundacji Innowacji i Rozwoju or-
ganizującej ranking, żartobliwie
nazwał dwie białostockie spółki –
APS i AC – oraz Podlaską Funda-
cję Rozwoju Regionalnego pozy-
tywnymi recydywistami. Dlacze-
go? 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: s Innowacyjna fir-
ma średnia – Automatyka Pomia-
ry Sterowanie; s Innowacyjna

firma duża – AC SA; s Innowa-
cyjny produkt: STAG-400, AC SA;
s Innowacyjny projekt unijny
firmy: Rozwój potencjału inno-
wacji firmy APS SA poprzez inwe-
stycje; s Innowacyjna organiza-
cja-fundacja – Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego; s Inno-
wacyjny projekt unijny – organi-
zacje: Centrum Informacji IPR
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Re-
gionalnego.

Nie pierwszy też raz dostrze-
żony został białostocki oddział

Naczelnej Organizacji Technicz-
nej – zdobył nagrodę w kategorii
Innowacyjna organizacja-stowa-
rzyszenie.

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 budownictwie:

trudnych prac, takich , o których
inni mówią, że już nie dadzą ra-
dy. Jest to zarówno naprawa
obiektów zabytkowych, jak i pra-
ce izolacyjne czy uszczelniające.
Na liście klientów firma ma m.in.
Kancelarię Sejmu, jak i łódzkie
Centrum 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 pakiety
usług polegających na dostarcza-
niu klientom automatów serwu-
jących kawę, wodę czy zupy.

– Wizjonera dostaliśmy za po-
konanie trudności związanych
z obsługą tak rozproszonej sieci –
wyjaśniał Andrzej Nartowicz, szef
Ideal Group. – Wykonujemy to
przy użyciu autorskiego rozwiąza-
nia powiązanego z dostępnym
na rynku oprogramowaniem księ-
gowo-magazynowym. Pomógł
nam w tym jeden z pracowników

Politechniki Białostockiej i jeszcze
jedna firma.

Wśród nagrodzonych są także
podlaskie gminy. Tytuły regio-
nalnych liderów zdobyły: s In-
nowacyjny projekt unijny gminy
wiejskiej: Budowa Ośrodka
Turystyczno-Rekreacyjnego Sta-
ry Dwór w gminie Narewka; s
Innowacyjny projekt unijny gmi-
ny miejskiej: Budowa zakładu
zagospodarowania odpadów
w Hajnówce. s

Konkurs >> Organizacje, firmy i gminy województwa podlaskiego docenione za innowacyjność

Oni stawiają
na nowoczesność
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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, Jarzy Wołkowycki – NOT Białystok, Jerzy Sirak – burmistrz Hajnówki,
Janusz Piotrowski – Iniekt System i Bożena Sawicka – Pekao SA

Wiedza o przedsiębiorczości zaprowadziła Adriana
Chocieja z Sokółki na darmowe studia

Nauka >> Zwycięzca Turnieju Wiedzy o Przedsiębiorczości jest z Sokółki

Adrian zdobył indeks WSAP T ylko do jutra przedsiębiorcy
mogą wybierać, czy pozosta-

ją przy dotychczasowej formie
opodatkowania, czy w 2012 roku
chcą w inny sposób rozliczać się
z fiskusem.

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 przedsiębiorca chce
zmienić formę opodatkowania,
to musi do jutra złożyć pisemne
oświadczenie do swojego urzędu
skarbowego. Nie ma żadnego
obowiązującego w takiej sytuacji
formularza, ale wiele skarbówek
opracowało w tym celu pomocni-
czy druk. Wyjątkiem jest wnio-
sek o opodatkowanie w formie
karty podatkowej. Służy do tego
formularz PIT-16. (d)

Prawo >> Czas wybrać formę rozliczania

Zdecyduj o swoim podatku

J eszcze w styczniu ruszy
kolejny konkurs o dofi-

nansowanie projektów
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
z Działania 1.4 Wsparcie in-
westycyjne przedsiębiorstw.
O dotacje mogą się ubie-
gać mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa. W puli
jest 11 mln euro, a jedna fir-
ma może dostać nawet
do 6 mln zł. O powodzeniu
w konkursie będzie decydo-
wała przede wszystkim
innowacyjność przedsięw-
zięcia, a także liczba miejsc
pracy, które powstaną dzię-
ki realizacji inwestycji. Do-
tychczas dotacje inwesty-
cyjne z RPOWP, warte 250
mln zł, zasiliły 431 inwesty-
cji (podpisane umowy o do-
finansowanie).

Dotacje
>

s OSM Piątnica wyróżnio-
na Miesięcznik Busines-
sman.pl wyróżnił OSM
Piątnicę w rankingu Teleinfo
100 – najlepiej zinformatyzo-
wanych firm i instytucji
w Polsce w 2011 roku.
Piątnica otrzymała wyróż-
nienie w kategorii FMCG,
obok firm takich jak Kompa-
nia Piwowarska, Laborato-
rium Kosmetyczne Dr Irena

Eris. Wyróżnienie przypad-
ło m.in. za kompleksowe
wdrożenie systemu ERP (Im-
puls) usprawniającego pro-
cesy biznesowe firmy. Doce-
niono również wdrożenie
systemu paletyzacji do auto-
matycznego pakowania to-
waru na paletach oraz sy-
stemu zarządzania
magazynem wysokiego
składowania. (d)

Krótko

Redaktor odpowiedzialny: Donata Żmiejko; tel. 85 748 74 54

www.podlaskie.strefabiznesu.pl
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