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Szanowni Pañstwo, 

Niezmiernie mi³o jest nam oddaæ w Pañstwa rêce niniejsz¹ publikacjê - 
bêd¹c¹ podsumowaniem projektu �Moja Firma III edycja�, prezentuj¹c¹ dobre 
praktyki funkcjonowania i finansowania nowopowsta³ych firm na podlaskim 
rynku. 

Od kilku ju¿ lat Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR) promuje 
zatrudnienie, wspiera postawy przedsiêbiorcze, inicjuje i realizuje projekty 
rozwojowe na rzecz podnoszenia �wiadomo�ci i wiedzy w zakresie rozwoju 
spo³eczno� gospodarczego mieszkañców Podlasia. 

Projekt �Moja Firma III edycja� realizowany przez Fundacjê od
1 kwietnia 2009 r. do 30 marca 2011 r. stanowi kontynuacjê dwóch poprzednich 
projektów wspó³finansowanych ze �rodków unijnych, zrealizowanych z sukcesem 
przez FIR w ramach Dzia³ania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego: �Moja Firma� i �Moja Firma II� w latach 2005-2008. 

Wci¹¿ wzrastaj¹ce zainteresowanie pozyskiwaniem dotacji 
inwestycyjnych na rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej (418 chêtnych osób w III 
edycji na 40 dostêpnych dotacji), zaowocowa³o w 2010 r. projektem �Kobieta 
Przedsiêbiorcza�, czwartym ju¿ przedsiêwziêciem, w ramach którego oferowane 
jest wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe.

Niniejsza Publikacja to nie tylko kompendium wiedzy na temat 40 firm 
powsta³ych w ramach projektu �Moja Firma III edycja�. To tak¿e proponowane 
�ród³a finansowania istniej¹cych przedsiêbiorstw i informacja, sk¹d mo¿na 
skutecznie pozyskaæ �rodki na rozwój w³asnego biznesu. 

Pragnê podziêkowaæ Uczestnikom Projektu/ Beneficjentom Pomocy za 
aktywny udzia³ w projekcie �Moja Firma III edycja�, bez zaanga¿owania których nie 
by³oby  wspólnie osi¹gniêtego sukcesu.

Magdalena Skup
Koordynator Projektu
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Moja Firma III edycja to�

� projekt realizowany przez Fundacjê Forum Inicjatyw Rozwojowych od 1 
kwietnia 2009 r. do 31 marca 2011r.,

� kontynuacja wcze�niejszych do�wiadczeñ Funadcji Forum Inicjatyw 
Rozwojowych z projektów �Moja Firma� i �Moja Firma II edycja� 
realizowanych w ramach Dzia³ania 2.5 ZPORR,

� promocja oraz wspieranie inicjatyw, celem tworzenia nowych miejsc pracy 
oraz budowa postaw kreatywnych, s³u¿¹cych rozwojowi przedsiêbiorczo�ci,

� 418 osób chêtnych do wziêcia udzia³u w projekcie,

� 61 przeszkolonych osób z zakresu prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,

� 42 godziny szkoleñ na temat podstaw przedsiêbiorczo�ci, prawnych 
aspektów prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, podstaw rachunkowo�ci i 
ksiêgowo�ci, analizy finansowej mikroprzedsiêbiorstw, zasad tworzenia 
biznes planu,
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� 122 godziny doradztwa indywidualnego z zakresu IPD i przygotowania 
wniosków o udzielenie dofinansowania wraz z biznes planem, 

� 120 godzin specjalistycznego doradztwa indywidualnego z zakresu 
marketingu, promocji, narzêdzi sprzeda¿owych i prawa pracy, finansowania 
dzia³alno�ci gospodarczej oraz public relations,

� doradztwo grupowe dotycz¹ce skutecznego marketingu,

� 3 seminaria grupowe (doradztwa specjalistyczne) dotycz¹ce zewnêtrznych 
�róde³ finansowania, technik sprzeda¿y i efektywnej promocji w dobie 
kryzysu z uwzglêdnieniem e-biznesu, zarz¹dzania i wspó³pracy,

� 1 konferencja podsumowuj¹ca,

� 40 dotacji inwestycyjnych w wysoko�ci max. 30 000 ka¿da na zakup 
�rodków trwa³ych, wyposa¿enia i prac remontowo - budowlanych,

� wsparcie pomostowe dla 40 Beneficjentów Pomocy przez pierwsze 6 
miesiêcy prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,

.. przed³u¿one wsparcie pomostowe dla 20 Beneficjentów Pomocy przez 
kolejne 6 miesiêcy prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,

� 40 nowych firm.



LABOTERM
£ukasz Ambro¿ej, al. Jana Paw³a II 59/6, 15-704 Bia³ystok,
tel. 603 448 603, www.laboterm.pl, biuro@laboterm.pl

Firma LABOTERM �wiadczy us³ugi w zakresie:
badañ termowizyjnych (pomiarów wilgotno�ciowych pomieszczeñ zamkniêtych)
wykonywania �wiadectw charakterystyki energetycznej. 
Badania Termowizyjne Zastosowanie 
BUDOWNICTWO: wykrywanie zawilgoceñ, ple�ni jeszcze przed pojawieniem siê, wykrywanie 
ubytków w izolacji cieplnej budynków, ocena jako�ci wykonanego ocieplenia, ocena jako�ci 
osadzonych okien i drzwi, wykrywanie nieszczelno�ci, pêkniêæ i niejednorodno�ci materia³ów, 
wykrywanie mostków cieplnych, lokalizacja przebiegu i usterek ogrzewania pod³ogowego i C.O., 
lokalizacja zatorów w grzejnikach, okre�lenie po³o¿enia rur z ciep³¹ i zimn¹ wod¹, ocena 
dzia³ania systemów klimatyzacji, diagnostyka przed- i po- remontowa obiektów budowlanych
ELEKTROENERGETYKA: Diagnozowanie z³¹cz i ca³ych elementów elektrycznych o 
wzmacniaj¹cych siê cechach termicznych, a w szczególno�ci: bezpieczników, rozdzielni, 
wy³¹czników, transformatorów, baterii, kondensatorów i wielu innych
CIEP£OWNICTWO: ocena stanu izolacji termicznej ruroci¹gów, sieci ciep³owniczych, ocena 
stanu kot³ów energetycznych, szczelno�ci kominów, sieci ciep³owniczej, kontrola izolacji 
termicznej przed i po dzia³aniach termorenowacyjnych,
PRZEMYS£: Termowizja w przemy�le ma zastosowanie profilaktyczne celem zapewnienia:
utrzymaniu ruchu, kontroli bezpieczeñstwa, ocena procesów technologicznych
ocena stopnia nagrzania maszyn i urz¹dzeñ, ocena przegrzania podzespo³ów tj. ³o¿ysk, 
przek³adni, wa³ów, sprzêgie³, pasków napêdowych, ³añcuchów, kompresorów, pomp, itp.
�wiadectwo Charakterystyki Energetycznej nale¿y sporz¹dziæ dla ka¿dego lokalu lub budynku: 
oddawanego do u¿ytkowania podlegaj¹cego zbyciu lub wynajmowi. 
W³a�ciciel budynku lub lokalu, zobowi¹zany jest zapewniæ sporz¹dzenie �wiadectwa, je¿eli:
up³ynê³o 10 lat od daty wystawienia poprzedniego �wiadectwa po przebudowie lub remoncie, 
uleg³a zmianie charakterystyki energetycznej. 
Konieczno�æ sporz¹dzania �wiadectwa charakterystyki energetycznej obowi¹zuje od 1 stycznia 
2009r.
�wiadectwa Charakterystyki Energetycznej nr uprawnieñ UWM/WNT/A/572/10 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA 
Edyta Bielecka-MoñkoCio³kowskiego 27/2
15-264 BIA£YSTOK, tel. 530 923 588

ZAKRES US£UG:
stomatologia zachowawcza, stomatologia dzieciêca, protetyka, endodoncja, wybielanie 
zêbów lamp¹, wybielanie nak³adkowe, mezoterapia, wype³nianie zmarszczek kwasem 
hialuronowym
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SENSORAMA AGENCJA REKLAMOWA
Artur Bo³tuæ, Piotra £odziñskiego 47/49
15-672 Bia³ystok, kontakt@sensorama.pl
www.sensorama.pl

Agencja reklamowa Sensorama  dzia³a przede wszystkim na rynku mediów 
interaktywnych oferuj¹c wyspecjalizowane us³ugi w zakresie wykorzystywania nowych mediów 
oraz technologii w biznesie. 
Specjalizujemy siê w realizacji zaawansowanych serwisów internetowych, k³ad¹c nacisk na 
funkcjonalno�æ i niepowtarzalny design. Jeste�my kompetencyjnie przygotowani do 
�wiadczenia us³ug w obszarach:
Kreacja - Projektowanie serwisów internetowych, kreacje reklamowe, kampanie promocyjne,  
logo, identyfikacja wizualna, spoty reklamowe. Projektowanie tradycyjnych materia³ów 
reklamowych, foldery,  ulotki, reklamy prasowe;
E-marketing - Reklama i promocja online, pozycjonowanie serwisów (SEO), kampanie 
internetowe w wyszukiwarkach (Google AdWords), web usability, konsulting/doradztwo;
Systemy informatyczne - eCommerce, serwisy dedykowane, systemy zarz¹dzania tre�ci¹ CMS, 
portale, konsulting w zakresie doboru odpowiednich technologii;
W odró¿nieniu od du¿ych agencji, oferujemy indywidualne podej�cie do potrzeb klienta, a 
proponowane rozwi¹zania s¹ przemy�lane i w pe³ni dopasowane do profilu dzia³alno�ci firmy. 
Nasze prace by³y wielokrotnie wyró¿niane i prezentowane przez bran¿owe portale internetowe 
z ca³ego �wiata.

Pragniemy, aby ka¿dy z naszych klientów mia³ pewno�æ, ¿e jego produkt jest 
dok³adnie taki jak oczekuje. 

Pracowali�my i pracujemy nie tylko dla du¿ych firm i znanych marek, ale tak¿e dla 
mniejszych, dynamicznych przedsiêbiorstw, którym pomagamy rozwin¹æ swój potencja³. W 
naszym portfolio znajduj¹ siê takie marki jak: Astek Polska - filia globalnej firmy konsultingowej 
�wiadcz¹cej us³ugi w zakresie IT, Predom - firma handlowa,  Hoopla.pl S.A. - sklep internetowy 

RTV AGD, Gemius – firma badawczo analityczna, Runway Pilot School i wiele innych.

CAROLINE SALON KOSMETYCZNY 
Karolina Bo¿ek, Dworska11B 
18-230 Ciechanowiec, tel. 506259357
karolinabozek@02.pl

ZABIEGI DOSTÊPNE W SALONIE KOSMETYCZNYM CAROLINE:
mezoterapia bezig³owa, mikrodermabrazja diamentowa
peeling kawitacyjny, ultrad�wiêki, oczyszczanie twarzy, darsonvalizacja, zabiegi upiêkszaj¹ce 
firmy dermika: �Ukryte  pragnienie�-zabieg intensywnie nawil¿aj¹cy, �Ukojenie�-zabieg do cery 
naczynkowej, wra¿liwej, �Contra acne� -zabieg przeciwtr¹dzikowy, �Czysta jak ³za�-zabieg 
oczyszczaj¹cy, peptidiq-zabieg peptydowy przeciw zmarszczkom i bruzdom na twarz, szyjê i 
dekolt
stem-lift-zabieg 35+ z ro�linnymi komórkami macierzystymi, miracle eye- kolagenowe p³atki 
pod oczy, depilacja woskiem, epilacja, henna i regulacja brwi, makija¿ okazjonalny, makija¿ 
permanentny, przek³uwanie uszu, manicure i pedicure, zabiegi parafinowe, przed³u¿anie 
paznokci metod¹ ¿elow¹ i akrylow¹, masa¿ gor¹cymi kamieniami, masa¿ bañk¹ chiñsk¹.
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AKADU Pawe³ Dubowski, Mieszka I 10/47
15-054 Bia³ystok, tel. 668 110 879, www.akadu.pl

Wykonujemy wszelkiego rodzaju budowle z kamienia polnego, granitu, kamieni 
ozdobnych, a tak¿e piaskowca. Dziêki szerokim kontaktom pozyskujemy p³yty, bloki kamienne i 
kostkê o niepowtarzalnej strukturze, kszta³cie i kolorystyce. Z tego jedynego w swoim rodzaju 
materia³u budujemy podjazdy, chodniki, kaskady, oczka wodne, skalniaki, mury, murki 
ogrodowe. Oblicowujemy �ciany wewn¹trz i na zewn¹trz budynków kamieniem piaskowym.

Wasze podwórza zaaran¿ujemy w oazê. Po zakoñczeniu przez Nas pracy poczujecie 
jakby�cie ¿yli w rezerwacie przyrody w 100% harmonii z przyrod¹. Fontanny, strumienie, grille 
ogrodowe, altany, bramy z ³ukami wspartymi na kamiennych filarach, to te¿ znajduje siê w 
naszej ofercie.
Alejki, podjazdy, opaski wokó³ budynków, schody, wykonujemy ze specjalnie dobranych 
wielko�ci¹ i g³adko�ci¹ kamieni na solidnej podbudowie, co gwarantujê Wam, i¿ wykonane 
podjazdy i chodniki bêdê wyj¹tkowo trwa³e i bêd¹ cechowa³y siê bardzo du¿¹ no�no�ci¹.
Brukujemy drogi piêknym polnym kamieniem, dziêki czemu uzyskujemy cudowny efekt. Spoiny 
miêdzy kamieniami wype³niamy fug¹ o ró¿nych kolorach i technikach wykonania w zale¿no�ci 
od ¿yczeñ klienta, co gwarantuje i podkre�la indywidualno�æ ka¿dorazowej aran¿acji. 
Proponujemy fugi wklês³e, podkre�laj¹ce zarys kamienia, gruboziarniste postarzaj¹ce, g³adkie 
lub wypuk³e, maskuj¹ce ³¹czenia poszczególnych kamieni. Dziêki du¿emu do�wiadczeniu i 
rzetelnemu podej�ciu do wykonywanych obowi¹zków jeste�my w stanie wykonaæ, tak¿e inne 
¿yczenia naszych klientów.
Polecamy: kompleksowe zak³adanie i utrzymanie ogrodów, parkingi, podjazdy z kostki 
brukowej, brukowanie kamieniem naturalnym, ogrodzenia z kamienia naturalnego, piaskowca, 
chodniki, schody, tarasy, oczka wodne, fontanny strumienie, kaskady, obk³adanie elewacji 
kamieniem i piaskowcem, kominki wewnêtrzne z kamienia

PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWO-US£UGOWE "HEJ, RUSZAJ!" 
Tomasz Dziekoñskiul. �wiêtojañska 19, 15-277 Bia³ystok
tel. 517 170 708, www.hejruszaj.pl, biuro@hejruszaj.pl

To firma, której g³ównym celem jest poprawa i ochrona zdrowia 
psychofizycznego osób w ka¿dym wieku. Poprzez aktywno�æ sportowo-
rekreacyjn¹ uczymy, jak zadbaæ o w³asne zdrowie. W swojej dzia³alno�ci wykorzystujemy 
innowacyjne metody treningowe, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzêtu. Nasz zespó³ 
tworz¹ specjali�ci od sportu i rekreacji, zdrowia publicznego i ¿ywienia. PRZY FIRMIE DZIA£A 
KLUB: Klub HEJ, RUSZAJ! - klub� ma na celu zintegrowanie osób, które chc¹ zdrowo ¿yæ poprzez 
uprawianie ruchu, zdrowe ¿ywienie oraz higienê psychiczn¹. Te trzy elementy tworz¹ 
fundament zdrowia, który czêsto nale¿y zbudowaæ od podstaw. Klub daje tak¹ mo¿liwo�æ przez 
wspólne d¹¿enie do celu osobom indywidualnym, rodzinie, grupie znajomych oraz grupom 
zorganizowanym. Tylko zaplanowane dzia³anie poprawy i ochrony zdrowia mo¿e przynie�æ 
wymierne korzy�ci. Do dyspozycji klubowiczów oddajemy ró¿ne aktywno�ci zawarte na tej 
stronie, ale równie¿ i inne których tu nie ma, a s¹ osoby które chc¹ w naszym klubie je uprawiaæ. 

GLOBAL EDUCATION Katarzyna Maria Dawidowicz,
Transportowa 9 lok. 2, 15-399 Bia³ystok, tel. 85 746 44 16,
668 339 957, www.globaleducation.pl, biuro@genius-school.pl 

Zapewniamy naszym uczniom naukê i rozrywkê przez ca³y rok.
Zajêcia odbywaj¹ siê: przy ul. Transportowej 9 lok. 2, przy ul. Dzielnej 19 w Szkole Spo³ecznej nr 
4. Organizujemy: kursy jêzykowe, treningi pamiêci i szybkiego czytania, autorskie programy dla 
najm³odszych, zajêcia edukacyjne rozwijaj¹ce inteligencje pó³kolonie i zimowiska.
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FIRMA US£UGOWO-PRODUKCYJNA ,,KORNIK''  
Adam Fiedoruk, Cio³kowskiego 70
15-545 Bia³ystok, tel. 692-354-371
adamfiedoruk@wp.pl

Szpachlowanie, malowanie,uk³adanie glazury, terakoty i kamienia, uk³adanie paneli 
pod³ogowych i �ciennych, monta¿ i przeróbki instalacji wodno � kanalizacyjnej i elektrycznej, 
uk³adanie i odnawianie parkietów, monta¿ i demonta¿ okien i drzwi, konstrukcje z suchego 
tynku, inne prace remontowe.

ESTIM8 WYCENA NIERUCHOMO�CI
Wojciech Herbreder, Zamenhofa 5c m 9, 15-435 Bia³ystok,
tel. 725 88 08 08, www.estim8.pl, biuro@estim8.pl

Firma ESTIM8 zosta³a za³o¿ona z my�l¹ o zapewnieniu fachowej obs³ugi uczestników rynku 
nieruchomo�ci. W szczególno�ci oferta firmy obejmuje sporz¹dzanie wycen ró¿nego rodzaju 
nieruchomo�ci � niezabudowanych, zabudowanych i lokalowych. Opracowywane wyceny s¹ 
zgodne z zasadami okre�lonymi przez przepisy prawa oraz etykê zawodow¹ rzeczoznawców 
maj¹tkowych. Firma zajmuje siê równie¿ doradztwem inwestycyjnym z zakresu rynku 
nieruchomo�ci. Misj¹ ESTIM8 jest szczególna dba³o�æ o zapewnienie wysokiego poziomu 
�wiadczonych us³ug poprzez dogodno�æ terminów, jako�æ i cenê realizowanych zleceñ.
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MINISTERSTWO KUCHNI
Piotr Gutowski, Legionowa 9/1 lok. 154, 15-281 Bia³ystok
tel. 510594593, www.ministerstwokuchni.pl
piotrek@ministerstwokuchni.pl

Projektowanie i aran¿acja mebli na wymiar - specjalizacja: meble kuchenne. 
Produkcja mebli na wymiar - specjalizacja: meble kuchenne, szafy i zabudowy wnêk. 
Projektowanie, aran¿acja i wyposa¿enie meblowe biur i obiektów u¿yteczno�ci publicznej. 
Firma Ministerstwo Kuchni jest autoryzowanym dystrybutorem mebli biurowych marki BIALE, 
najwy¿szej jako�ci systemów drzwi przesuwnych RAUMPLUS oraz krzese³ obrotowych, foteli i 
sof firm Profim, Sitag, Nowy Styl, Bejot, Noti, Marbet Style, Noblee, Gala. Dziêki ogromnemu 
do�wiadczeniu oraz elastycznemu podej�ciu do klienta gwarantujemy realizacjê wszelkich, 
tak¿e nietypowych, zamówieñ zwi¹zanych z aran¿acj¹ powierzchni biurowych. 

SOLIDNY BRUK
Norbert Hryniewicki, Skrzypki Du¿e 11,17-100 Bielsk Podlaski
tel. 508 784 869, www.solidnybruk.pl, solidnybruk@wp.pl
adres do korespondencji: Witosa 11, 17-100 Bielsk Podlaski

Firma specjalizuje siê w uk³adaniu kostki brukowej i granitowej, realizuje g³ównie 
wielkopowierzchniowe inwestycje, wykonuje równie¿ mniejsze zlecenia od prywatnych 
klientów, doradztwo w zakresie doboru technologii wykonania z uwzglêdnieniem oczekiwañ 
ka¿dego klienta, projektuje i uk³ada ró¿norodne wzory, które w fazie koñcowej daj¹ estetyczny 
wygl¹d, zapewnia zakup i transport wszystkich potrzebnych materia³ów (¿wir, piasek, kostka 
brukowa i granitowa), posiada profesjonalne zaplecze sprzêtowe oraz do�wiadczonych 
pracowników.
Wykonujemy tak¿e prace ziemne: wyburzenia, kanalizacje burzowe (systemy odwodniaj¹ce), 
od�nie¿anie dachów (wywóz �niegu), us³ugi koparko - ³adowark¹ caterpillar.
Nasze us³ugi charakteryzuj¹ siê: du¿¹ trwa³o�ci¹, solidnym i dok³adnym wykonaniem, 
indywidualnym podej�ciem do klienta. Dzia³amy w województwie podlaskim, g³ównie w 
okolicach Bia³egostoku, Bielska Podlaskiego, £ap i Szepietowa.



Biuro Rachunkowe Calculatoris 
Wioletta Jurczuk, Za�ciañska 81, 15�546 Bia³ystok
 tel. 857333066, kom. 500 600133, www.brc.firmowo.net
wioletta.jurczuk@onet.eu

Jeste�my uprawnionym biurem rachunkowym, które dzia³a w oparciu o uprawnienia wydane 
przez Ministra Finansów (certyfikat ksiêgowy nr 25140/2008).  Zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi nasza dzia³alno�æ ubezpieczona jest równie¿od odpowiedzialno�ci cywilnej. 

Dewiz¹ firmy jest traktowanie ka¿dego klienta indywidualnie. K³adziemy du¿y nacisk na analizê 
informacji p³yn¹cych z dostarczanych przez Pañstwa dokumentów i ksi¹g podatkowych, a dziêki 
temu mo¿emy zaproponowaæ mo¿liwo�ci wynikaj¹ce z optymalizacji podatkowej, oczywi�cie 
bior¹c pod uwagê ryzyko podatkowe akceptowane przez klienta.
Biuro Rachunkowe C A L C U L A T O R I S oferuje us³ugi w zakresie obs³ugi ksiêgowej i kadrowo - 
p³acowej dla wszystkich klientów, którzy chc¹ bezpiecznie prowadziæ swoje interesy. G³ównym 
celem naszego Biura jest to, aby mogli Pañstwo jak najmniej czasu po�wiêcaæ sprawom 
finansowo - ksiêgowym, a skupiæ siê na rozwijaniu prowadzonej dzia³alno�ci i osi¹gaæ, co raz 
wiêksze przychody. Osi¹gniêcie wyznaczonego celu umo¿liwia: 
przejêcie obowi¹zków zwi¹zanych z za³o¿eniem i rejestracj¹ firmy (ewidencja dzia³alno�ci 
gospodarczej, KRS, urz¹d skarbowy, ZUS oraz KRUS), indywidualne podej�cie do ka¿dego klienta 
- wynagrodzenie za �wiadczone us³ugi wg cennika, istnieje mo¿liwo�æ negocjacji i rabatów, 
dojazd do klienta po odbiór dokumentów(mo¿liwo�æ przekazywania dokumentów ksiêgowych 
od klientów w formie elektronicznej), elastyczny czas pracy naszego biura w zale¿no�ci od 
Pañstwa potrzeb (mo¿liwo�æ dostarczenia dokumentów ksiêgowych poza godzinami otwarcia 
biura). 
Wspó³praca z klientami w wype³nianiu wszystkich wymogów stawianych przez ustawy 
podatkowe oraz ustawê o rachunkowo�ci. 
Kompleksowa obs³uga w jednym miejscu i terminowo�æ w rozliczaniu - oszczêdno�æ Pañstwa 
czasu i pieniêdzy. 
Obs³uga podmiotów z ró¿nych bran¿ (m.in. ochrona zdrowia, handel internetowy, organizacje 
non - profit). 

SPA STUDIO
Urszula Kiersnowska, Warszawska 72 lok. 03
15-206 Bia³ystok, tel. 503 641 446, www.spa-studio.pl

Nasz salon zosta³ stworzony specjalnie dla osób, które chc¹ wydobyæ z siebie blask i piêkno, które 
pragn¹ chwili relaksu oraz wiedz¹ jak wa¿ne jest uzyskanie chocia¿ na chwile dystansu do 
otaczaj¹cej nas rzeczywisto�ci. U nas odzyskasz zdrowie, m³odo�æ i dobry humor, stracisz zbêdne 
kilogramy, cofniesz czas.
Wykonujemy zabiegi:
ultrad�wiêki do rozbijania komórek t³uszczowych i rf, elektrostymulacja i fototerapia, 
elektrostymulacja, fototerapia, vacuum - masa¿ podci�nieniowy do cia³a i twarzy, masa¿ 
oscylacyjny, body shaper - drena¿ limfatyczny, kapsu³a spa.
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VIDOC STUDIO ARCHITEKTURA WNÊTRZA 
Barbara Kowalewska, Sienkiewicza 92/9, 15-005 Bia³ystok,
tel. 696 462 473, www.vidocstudio.com
vidocstudio@gmail.com

Jeste�my dynamicznym i niezale¿nym zespo³em projektowym, powsta³ym dziêki wieloletnim 
do�wiadczeniom w tworzeniu architektury i przestrzeni jej towarzysz¹cej. Dziêki wspó³pracy z 
wysoko wykwalifikowan¹ grup¹ specjalistów bran¿owych mamy mo¿liwo�æ realizacji naszych 
koncepcji od fazy projektowej po nadzór i realizacjê.
Staramy siê tworzyæ architekturê w harmonii z otoczeniem. Zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami ka¿dego inwestora. Cenimy sobie prostotê a w swojej dzia³alno�ci zmierzamy do 
doskona³o�ci przestrzeni. Poszukujemy idealnego po³¹czenia formy z funkcj¹ 
wkomponowanego w otoczenie. D¹¿ymy do ponadczasowego charakteru projektowanych 
wnêtrz i obiektów. Swoje inspiracje czerpiemy z nowoczesnej, �wiatowej architektury i sztuk 
piêknych

DENT-CARE STOMATOLOGIA RODZINNA
Justyna Magdalena Klukowska 
Wiatrakowa 4/2 lok. U-4 15-827 Bia³ystok, tel. 85 651 35 07,
kom. 505 373 778, www.dent-care.pl, gabinet@dent-care.pl

Zajmujemy siê leczeniem doros³ych w szczególno�ci stomatologi¹ zachowawcz¹ i leczeniem 
protetycznym. Wype³nienia: �wiat³outwardzalne, kompomerowe, glassjonomerowe
Odbudowa na w³óknie szklanym
ENDODONCJA Dewitalizacja, Ekstyrpacja miazgi w znieczuleni, Opatrunek kana³owy, 
Wype³nienie kana³u 
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA Ekstrakcja zêba: jednokorzeniowego, wielokorzeniowego, 
mlecznego, Za³o¿enie szwu 
PROCEDURY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, HIGIENIZACJI, ESTETYKA, PERIODONTOLOGIA
Skaling naddzi¹s³owy i poddzi¹s³owy, Piaskowanie - oczyszczanie za pomoc¹ tlenku glinu z 
u¿yciem Sandman, Polishing Lakierowanie, Lakowanie, Fluoryzacja, P³ukanie kieszonek, 
Zak³adanie opatrunków periodontologicznych, Wybielanie, Profesjonalne czyszczenie zêbów za 
pomoc¹ piaskarki 
ORTOPEDIA STOMATOLOGICZNA Protezy osiadaj¹ce Protezy szkieletowe Szyny zgryzowe i 
relaksacyjne Szyny do wybielania, Mosty Korony 
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ECHO MMR Marcin  Laskowski, Chrobrego 6a/35,
15-057 Bia³ystok, tel.  503 994 953,
www.echo-mmr.pl, mlaskowski@echo-mmr.pl

Misj¹ ECHO MMR jest przybli¿anie sztuki osobom niepe³nosprawnym.
Poprzez audiodeskrypcjê � technikê narracyjn¹, wykorzystuj¹c¹ specjalne opisy werbalne 
pomagamy osobom z dysfunkcj¹ wzroku zobaczyæ sztukê wizualn¹ (obrazy, filmy, spektakle 
teatralne, rze�by). Uzupe³niaj¹c materia³ filmowy o napisy pomagamy osobom nies³ysz¹cym 
odebraæ tre�ci zawarte w filmach i programach edukacyjnych.
Nasze do�wiadczenie budujemy z ka¿dym nowym zleceniem. Rzetelno�æ, wizja profesjonalnego 
produktu koñcowego i ka¿dorazowe konsultacje merytoryczne materia³ów wynikowych przez 
osoby niewidome (w przypadku audiodeskrypcji) i nies³ysz¹ce (w przypadku napisów) to nasze 
zalety.
Dodatkowo oferujemy  us³ugi rejestracji tekstów przewodników turystycznych (i nie tylko) w 
jêzyku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Wspó³pracujemy z lektorami i t³umaczami 
w/w jêzyków obcych. Produkujemy równie¿ materia³y muzyczne na zlecenie klienta: podk³ady 
muzyczne do stron internetowych, spotów reklamowych, wystaw i spektakli teatralnych.



LIMETA
Pawe³ Mas³owski, Kasztanowa 32, 16-300 Augustów,
tel.: 603 222 346, biuro@limeta.pl, www.limeta.pl

Pracownia limeta specjalizuje siê w kompleksowym projektowaniu 
wnêtrz i mebli wszêdzie tam, gdzie wa¿ne s¹ estetyka i funkcjonalno�æ. 
Specjalizujemy siê w projektach wnêtrz mieszkalnych. Projekty ekskluzywnych apartamentów, 
ponadczasowych domów, niezwyk³ych mieszkañ, to g³ówne obszary dzia³ania firmy. 
Zapewniamy profesjonaln¹, popart¹ wiedz¹ i do�wiadczeniem, wszechstronn¹ i wyj¹tkow¹ 
obs³ugê wszystkich etapów inwestycji od pierwszych rozmów z Tob¹, poprzez koncepcjê 
wstêpn¹ na najdrobniejszych szczegó³ach projektu i nadzorze autorskim koñcz¹c. Sta³e 
podnoszenie kwalifikacji, �ledzenie zmian i trendów oraz kreatywno�æ i wyobra�nia architektów 
pozwalaj¹ zaspokajaæ potrzeby najbardziej wymagaj¹cych odbiorców szukaj¹cych luksusu 
niepowtarzalnego wnêtrza.

PINOKIO ZAK£AD STOLARSKI 
Adam Misiewicz, S³owackiego 22, 16-030 Supra�l
tel. 514 582 674, www.pinokiosuprasl.pl, adam@pinokiosuprasl.pl

Zak³ad Stolarski "Pinokio" realizuje indywidualne zamówienia w zakresie stolarki budowlanej jak 
i nietypowych elementów z drewna. Ka¿dy projekt jest dostosowany do gustu i wymagañ 
klienta.

OGRODY �WIATA 
Anna Mitrosz, Ko�ciuszki 19, 16-070 Choroszcz, Tel. 607 412 286

Ogrody: projektowanie, zak³adanie, pielêgnacja.
Ogrody stylowe, ȳwop³oty, trawniki.
Oczka wodne, strumyki, alpinaria, Patia i oran¿erie.

STUDIO FOTOGRAFII I REKLAMY
Micha³ Obrycki, Ciep³a 7/28, 15-472 Bia³ystok 
tel. 665 465 366, www.michalobrycki.com
michal@michalobrycki.com

FOTOGRAFIA:
Reklamowa (produkty, potrawy, odzie¿) sesje w studio i w plenerze
Reporta¿owa (koncerty, uroczysto�ci, wydarzenia sportowe, eventy, zlecenia specjalne)
REKLAMA:
Projekty graficzne
Produkcja materia³ów (wizytówki, ulotki, banery, rollupy)
Strony internetowe
Zapraszam do obejrzenia portfolio na stronie www.michalobrycki.com 
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AGRONOMIX CENTRUM DORADCZE 
Agnieszka Owczarczuk, Zawyki Ferma 15 
18-105 Sura¿, tel.509 516 967, www.agronomix.com.pl, agronomix@agronomix.com.pl

POSIADASZ GOSPODARSTWO ROLNE? 
CHCESZ POCZYNIÆ INWESTYCJE W GOSPODARSTWIE ROLNYM?
CHCESZ GOSPODAROWAÆ WED£UG ZASAD DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRON¥ 
�RODOWISKA?
"AGRONOMIX" CENTRUM DORADCZE posiada do�wiadczenie oraz wiedzê na temat nowo 
wdra¿anych Funduszy Unijnych, oferuj¹c kompleksow¹ obs³ugê w skutecznym pozyskiwaniu 
funduszy, �wiadczy us³ugi w zakresie:
wype³niania wniosków w ramach pozyskiwania funduszy unijnych z dzia³añ PROW : 
z tytu³u p³atno�ci bezpo�rednich;
renty strukturalnej; 
opracowanie planu rozwoju gospodarstwa, wniosku o przyznanie pomocy i o p³atno�æ w ramach 
dzia³añ - "Modernizacja gospodarstw rolnych", "U³atwianie startu m³odym rolnikom", 
"Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno�ci nierolniczej",
opracowanie biznesplanu w ramach dzia³ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw" 
sporz¹dzania Planów Rolno�rodowiskowych i ekspertyz przyrodniczych. 
"sporz¹dzanie analiz przystosowania gospodarstwa rolnego do wymagañ wzajemnej zgodno�ci 
(cross-compliance)"
pomiaru pól metod¹ GPS
sporz¹dzania biznesplanów o kredyty preferencyjne i komercyjne
Stosuj¹c nowoczesne techniki informatyczne "AGRONOMIX" Centrum Doradcze Agnieszka 
Owczarczuk wspomaga zarz¹dzanie gospodarstwem przedstawiaj¹c nowe, efektywne 
rozwi¹zania w zakresie produkcji ro�linnej i zwierzêcej wspomagane specjalistycznym 
oprogramowaniem dla rolnictwa. 
Konsultacje w sprawie pozyskania funduszy �wiadczymy równie¿ w siedzibie klienta po 
wcze�niejszym umówieniu siê na spotkanie. 

ZAK£AD STOLARSKI NA WYMIAR
Daniel Paku³a, Szkolna 41, Dobrzyniewo Du¿e, 16-002 Dobrzyniewo Ko�cielne,
tel. 668 147 876

ZABUDOWY:
przedpokoju, pokoju dzieciêcego, biurowe, szkolne i przedszkolne, do internatu, hotelu,
akademików
do pomieszczeñ socjalnych, ³azienkowe
MEBLE: kuchenne i inne

PPVIDEO.PL
Pawe³ Piotrowski, Mickiewicza 65 lok.1,17-100 Bielsk Podlaski
tel. 660 498 745, www.ppvideo.pl, ppvideo.pl@gmail.com

Nasza firma zajmuje siê videofilmowaniem. Realizowali�my reporta¿e z uroczysto�ci typu: �lub, 
wesele, komunia, chrzest, studniówka, oraz innych wa¿nych dla Pañstwa wydarzeñ.
Do wideofilmowania korzystamy z profesjonalnego, wysokiej klasy sprzêtu: 
kamery cyfrowe 3CCD oraz profesjonalne zestawy komputerowe
videofilmowanie w High Definition Video
Posiadamy ogromne i profesjonalne do�wiadczenie w zakresie filmowania, z wielk¹ 
przyjemno�ci¹ i pasj¹ zrealizujemy ka¿dy zlecony przez Pañstwa reporta¿. 
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RADWAX
Wojciech Radziszewski, Ko�ciuszki 15, 16-010 Wasilków
tel. 85 653 78 17, 781354845, www.radwax.pl
wojciech.radziszewski@radwax.pl

WYKONUJEMY US£UGI W ZAKRESIE: 
Automatyka, Wykonanie uk³adów sterowania maszyn I urz¹dzeñ, Programowanie 
sterowników 
Regulacja ci�nienia, temperatury, Programowanie paneli operatorskich
Wizualizacja procesów przemys³owych, Uruchamianie I doposa¿enie maszyn przemys³owych
Kompleksowe pomiary elektryczne I termowizyjne, Pomiary bardzo ma³ych impedancji pêtli 
zwarcia(z rozdzielczo�ci¹ 0,1mW), Pomiar spodziewanego napiêcia dotykowego
Pomiar metoda czteroprzewodow¹, Pomiar parametrów pêtli zwarcia (PN-EN 61557)
Pomiary rezystancji izolacji, Pomiar obiektów o charakterze rezystancyjnym: po³¹czeñ 
spawanych I lutowanych, przewodów uziemiaj¹cych, styków, spoin przewodów 
uziemiaj¹cych, styków, spoin przewodów i kabli, Mechanika, Obliczanie z zakresu mechaniki, 
Projekty wykonane, uruchomienie oraz dokumentacja, Obróbki metali (spawanie aluminium, 
inox, konstrukcje aluminiowe, linie produkcyjne), Konstrukcje maszyn i urz¹dzeñ zgodnie z 

LAR-MEDICA PRYWATNY GABINET LARYNGOLOGICZNY 
dr n. med. Barbara Pop³awska
Edukacyjna 1B, 15-597 Bia³ystok
tel. 85 741 93 33, 609 894 900 bpoplawska@op.pl

Gabinet LAR-MEDICA zosta³ utworzony, aby zapewniæ kompleksow¹ opiekê laryngologiczn¹ 
dzieciom, m³odzie¿y i osobom doros³ym.
Oferujê Pañstwu us³ugi w zakresie diagnostyki i leczenia nastêpuj¹cych schorzeñ:
choroby nosa i zatok obocznych nosa, choroby gard³a, �linianek i krtani, choroby uszu
zaburzenia s³uchu, szumy uszne, zawroty g³owy i zaburzenia równowagi
niektóre zabiegi (p³ukanie uszu, oczyszczanie uszu pod mikroskopem, tamowanie krwawieñ z 
nosa)

MOBILNE CENTRUM SZKOLENIOWE 
Pawe³ Romaniuk
D¹brówki 20, 16-010 Wasilków

US£UGI PARKIECIARSKIE Piotr Romanowski 
Dominikañska 15 16-070 Choroszcz
tel. 501-254-697, www.uslugiparkieciarskie.com.pl

Jeste�my dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê firm¹, nasi pracownicy maj¹ wieloletnie do�wiadczenie w 
uk³adaniu ró¿nego rodzaju parkietów i innych powierzchni pod³ogowych.
�wiadczymy us³ugi z zakresu uk³adania, cyklinowania i lakierowania wszelkiego rodzaju pod³óg 
drewnianych oraz oferujemy profesjonalne doradztwo w doborze, wykonaniu i wykoñczeniu 
pod³óg.
Posiadamy najnowocze�niejsze maszyny i urz¹dzenia, stosujemy najnowsze materia³y i 
technologie wykonania parkietów, powierzchni pod³ogowych.
Posiadamy wielu zadowolonych klientów z naszych us³ug i przystêpne ceny.
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DORADCA PODATKOWY Miros³aw Roszczyc
Piliki 112, 17-100 Bielsk Podlaski

FOTOGRAF Rafa³ Siderski 
Gedymina 111, 15-133 Bia³ystok
www.rafalsiderski.blogspot.com
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O�RODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW �RZOÑCA�
Leszek Rzoñca, Konstytucji 3-go Maja 24 lok. nr 3, Bia³ystok
leszek@osk-rzonca.pl, www.osk-rzonca.pl

O�rodek Szkolenia Kierowców " RZOÑCA" zajmuje siê szkoleniem osób ubiegaj¹cych siê o prawo 
jazdy kat A - motocykle. Naszym celem jest pokazanie chêtnym czym jest motocykl oraz jak 
nale¿y poprawnie u¿ywaæ 2 kó³ek. Pragniemy wam udowodniæ, i¿ motocykl mo¿e byæ sposobem 
na ¿ycie !!
Czym� co bêdzie powodowa³o u�miech na waszej twarzy, a nie bêdzie  on �ród³em problemów ze 
zdrowiem, spotkañ na cmentarzach  oraz  utwierdzaniem spo³eczeñstwa i¿ motocykli�ci to 
dawcy organów.  Posiadamy jedyny O�rodek Szkolenia Kierowców  w regionie a mo¿e i w Polsce 
oferuj¹cy pe³na gamê motocykli : Suzuki GN 125, Suzuki GN  250, 2x nowa Yamaha YBR 250, 
Honda CBF 500 moc 57 KM 2005r,  HONDA VT 600 moc 38 KM 2005r, Yamaha FZ6 S2 limited 
edition 600  moc 96 KM  2008r, Yamaha YZF 250 cross moc oko³o 42 w�ciek³ych KM 2008r, 
Suzuki GSXR 600 K9  moc 133 KM 2009r.
Gwarantujemy 100% skuteczno�ci - je�li nie zdasz za pierwszym razem - dodatkowe lekcje s¹ 
GRATIS!!!

ROMA SUFITY PODWIESZANE I SUCHA ZABUDOWA
Monika Anna Roszkowska, Hetmañska 10
15-727 Bia³ystok, tel. 85 871 08 22, fax 85 871 08 91
www.sufityroma.pl, roma@sufityroma.pl

Firma Roma jest firm¹ us³ugowo-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran¿y budowlanej. W zakres naszych 
us³ug wchodz¹:
monta¿ modu³owych sufitów podwieszanych wszystkich producentów
monta¿ �cianek i sufitów w systemie suchej zabudowy
monta¿ przegród ppo¿.
wykoñczenia wnêtrz: uk³adanie glazury i terakoty, malowanie �cian i inne
sprzeda¿ materia³ów budowlanych po konkurencyjnych cenach
Specjalizacj¹ firmy ROMA jest wykonywanie systemów suchej zabudowy w budynkach 
u¿yteczno�ci publicznej.



FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA MEDYCZNA 
Micha³ Sobecki, Lelewela 2 lok. 2
16-100 Sokó³ka, tel. 0506 825 131
www.fizjoterapia-sokolka.pl

FUNKCJIONALNA TERAPIA  NARZ¥DU RUCHU ( PNF, TERAPIA MANUALNA)
zespo³y bólowe, zmiany zwyrodnieniowe krêgos³upa, dyskopatie, rwa kulszowa
bolesny bark, ³okieæ tenisisty / golfisty, zespó³ cie�ni nadgarstka
stany po urazach / z³amaniach / skrêceniach
bóle stawowe i ograniczenia ruchomo�ci stawów, zmiany zwyrodnieniowe stawów RZS , ZZSK
nierównowaga statyczna miednicy i problem stawu krzy¿owo-biodrowego
usprawnianie po zabiegach operacyjnych: artroskopia, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, 
kolanowego, rekonstrukcja wiêzad³a krzy¿owego przedniego ACL i tylnego PCL  stawu 
kolanowego, uszkodzeniu ³¹kotek
ostrogi piêtowe, leczenie paluchów ko�lawych halluxów

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA DOROS£YCH
stany po udarach mózgu, urazach C.U.N i rdzenia krêgowego
stwardnienie rozsiane SM
choroby miê�ni
schorzenia obwodowego uk³adu nerwowego (neuropatie, zespo³y korzeniowe, zapalenie 
nerwów)
ELEKTROTERAPIA
pr¹dy DD, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, interferencja
laser, ultrad�wiêki 
masa¿ rêczny � klasyczny i relaksuj¹cy

Ka¿dy pacjent ma zagwarantowan¹ indywidualn¹ terapiê wed³ug najwy¿szych standardów,   
dok³adn¹ diagnostykê i ocenê stanu klinicznego oraz leczenie ukierunkowane na zaburzon¹ 
funkcjê.Umo¿liwia to maksymalne skrócenie czasu leczenia i szybki powrót do zdrowia.
Serdecznie zapraszam od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-19.00. Ze wzglêdu na Pañstwa 
wygodê proszê o wcze�niejszy kontakt telefoniczny i ustalenie terminu wizyty.Oferujê równie 
zabiegi w domu pacjenta. 

REHAMEDICAL Daniel Szerszunowicz
tel. 530 964 698, danielszerszunowicz@gmail.com

Rehabilitacja w domu pacjenta. 
Wizyty po wcze�niejszym umówieniu siê telefonicznym

AVANGARDA SALON FRYZJERSKO�KOSMETYCZNY
Ewa Tertel
Noniewicza 93 C, 16�400 Suwa³ki
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WYSOKIE OBCASY - GABINET KOSMETYCZNY
Magdalena Wakuliñska
3 Maja 44, 17-200 Hajnówka
tel. 506 703 202, www.wysokieobcasy.saloninfo.pl, wska12@wp.pl

Wysokie Obcasy to nowoczesny gabinet, który oferuje Pañstwu szeroki 
wachlarz zabiegów kosmetycznych. Specjalnie dla Pañstwa stworzyli�my 
salon, w którym ka¿dy klient poczuje siê komfortowo i swobodne.
Najwy¿sz¹ jako�æ us³ug uzyskujemy dziêki profesjonalnej obs³udze oraz innowacyjnych 
urz¹dzeñ. W ofercie znajd¹ Pañstwo propozycje takie jak:
manicure, pedicure, henna brwi i rzês, woskowanie, makija¿ permanentny, mezoterapia, 
piercing, makija¿ na ka¿d¹ okazjê, fryzury wieczorowe i wiele wiêcej.
W celu uatrakcyjnienia naszej oferty proponujemy Pañstwu upusty, rabaty (co druga sobota - 
10% z zabiegu), bony upominkowe oraz karty sta³ego klienta, które obni¿¹ cenê ka¿dego 
zabiegu o 10%. Czas spêdzony w naszym gabinecie kosmetycznym wp³ynie nie tylko na 
doskona³y wygl¹d, a tak¿e na poprawê samopoczucia.
Salon Wysokie Obcasy oferuje Pañstwu bogaty wachlarz us³ug kosmetycznych.

ATERM TERMOWIZJA CERTYFIKATY ENERGETYCZNE Karol Walenciej
Siedziba: Reszkowce 15, 16-200 D¹browa Bia³ostocka
Biuro: Wincentego Witosa 5/16, 15-660 Bia³ystok, tel. 694 73 58 45
ww.aterm.com.pl aterm@aterm.com.pl
 
Jeste�my firm¹ in¿ynieryjn¹ zajmuj¹c¹ siê pomiarami termowizyjnymi, sporz¹dzaniem 
�wiadectw Charakterystyki Energetycznej (tzw. Certyfikatów Energetycznych), pomiarami 
elektrycznymi, a tak¿e projektowaniem sieci i instalacji elektrycznych. Wspó³pracujemy z 
projektantami, kierownikami robót, doradcami energetycznymi. Oferujemy wykonanie badañ 
termowizyjnych przez ludzi kompetentnych, rzetelnych, maj¹cych d³ugoletnie do�wiadczenie 
zawodowe w budownictwie i energetyce. Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów 
indywidualnych jak i firm i zak³adów przemys³owych.
PRZYK£ADOWE ZASTOSOWANIA TERMOWIZJI:
- badania termowizyjne nieruchomo�ci przed zakupem
- badanie termowizyjne dla potrzeb audyt energetycznego
- wykrywanie wad konstrukcyjnych przegród i �cian
- lokalizacja mostków termicznych
- sprawdzenie stanu instalacji C.O. i C.W.U.
- pomiary termowizyjne przed i po wykonaniu prac dociepleniowych
- lokalizacjê nieszczelno�ci rur z ciep³¹ wod¹, wycieków ogrzewania pod³ogowego
- wykrywanie miejsc przegrzewania siê urz¹dzeñ mechanicznych
- badania rozdzielni, silników elektrycznych, transformatorów, itp.
- badania termowizyjne w energetyce, ciep³ownictwie, przemy�le
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HELIOFOMAS Tomasz Zdanowski 
Skorupska 32/1 m. 44, 15-048 Bia³ystok 
tel. 783 770 788, www.heliofomas.pl
heliofomas@heliofomas.com

Energooszczêdne instalacje elektryczne - HELIOFOMAS Tomasz Zdanowski, uprawniony 
elektryk, wykonuje instalacje elektryczne, alarmy SSWiN, monitoring CCTV, systemy 
fotowoltaiczne w mie�cie Bia³ystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatyczne, Sokó³ka, 
Micha³owo, Zambrów. Nasz¹ domen¹ jest fotowoltaika oraz odnawialne �ród³a energii.
OFERTA: instalacje elektryczne, systemy alarmowe, monitoring, fotowoltaika, instalacja, 
pomiary elektryczne, projekt + doradztwo, uprawnienia + licencje, ubezpieczenie OC.

CENTRUM LOGOPEDYCZNE LOGOS Krzysztofa Z³otorzyñska
Sosnowa 38, 16-010 Wasilków, tel. 85 710 43 10
606 215 885, www.centrum-logos.pl, biuro@centrum-logos.pl

Terapia indywidualna dzieci i m³odzie¿y z wadami wymowy, 
Terapia dzieci z zaburzeniami s³uchu. Doradztwo w zakresie higieny i emisji g³osu, 
Zajêcia grupowe dla dzieci i m³odzie¿y w zakresie rozwoju mowy i my�lenia, oparte o metody 
wykorzystywane w kinezjologii edukacyjnej i logorytmice (zajêcia w ma³ych grupach, 
dostosowane do mo¿liwo�ci dzieci); Gabinet posiada nowoczesne wyposa¿enie gwarantuj¹ce 
stosowanie najnowszych technik i metod diagnozy oraz korekty wad wymowy. Dzia³amy 
profesjonalnie i skutecznie. Zapewniamy konkurencyjne ceny.
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AUTO - SPEC Marek Wawiernia
Sielachowskie 52, 16-010 Wasilków
tel. 607 044 525

Naprawa pojazdów samochodowych (specjalizacja grupa VAG), wymiana opon, 
serwis klimatyzacji, tuning mechaniczny)



Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zosta³a utworzona w 1994 roku 
jako odpowied� na szybkie zmiany w �rodowisku funkcjonuj¹cych na rynku 
przedsiêbiorców. Pojawi³a siê potrzeba utworzenia instytucji, która bêdzie w stanie 
zapanowaæ nad panuj¹cym na rynku chaosem, wskazaæ drogê rozwijaj¹cym siê firmom 
oraz wspieraæ przedsiêbiorczo�æ i ukierunkowywaæ j¹ na proekonomiczne i 
prospo³eczne tory. 

Fundusz Po¿yczkowy 

Fundusz Po¿yczkowy dzia³a w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju 
Regionalnego w Bia³ymstoku od 2002r. Udzielane po¿yczki finansowane s¹ z kapita³u 
w³asnego Funduszu. W 2010 roku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, Dzia³anie 1.3  Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, O� 
Priorytetowej I Wzrost innowacyjno�ci i wspieranie przedsiêbiorczo�ci  w regionie  
Fundusz Po¿yczkowy otrzyma³ dodatkowe  10�000�000 PLN z przeznaczeniem na 
udzielanie po¿yczek dla przedsiêbiorców z województwa podlaskiego. 

Oferta Funduszu Po¿yczkowego skierowana jest do osób rozpoczynaj¹cych 
dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz do mikro, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw z terenu 
województwa podlaskiego, czêsto maj¹cych trudno�ci  w uzyskaniu finansowania 
komercyjnego np. w postaci kredytów bankowych.

Przeznaczeniem po¿yczki mo¿e byæ finansowanie inwestycji; wdro¿enie 
nowych rozwi¹zañ technicznych lub technologicznych; zakup maszyn i urz¹dzeñ; 
rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjnych, handlowych czy 
us³ugowych; jak równie¿ mo¿e byæ �ród³em finansowania kapita³u obrotowego. 

Warunki udzielania po¿yczek:
- maksymalna kwota po¿yczki - 500 tys. z³otych; 
- maksymalny okres po¿yczkowy - 60 miesiêcy; 
- maksymalny okres karencji w sp³acie rat kapita³owych - 6 miesiêcy; 
- prowizja - 3,0% od kwoty przyznanej po¿yczki. 
- oprocentowanie w stosunku rocznym 8,26%
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PODLASKA FUNDACJA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Fundusz Po¿yczkowy
Podlaski Fundusz Dorêczeniowy

Podlaski Fundusz Kapita³owy 

Agnieszka Kurajew
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego



Obowi¹zkow¹ form¹ zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia 
po¿yczkobiorcy z upowa¿nieniem do jego wype³nienia przez Podlask¹ Fundacjê 
Rozwoju Regionalnego. Pozosta³e zabezpieczenie mog¹ stanowiæ: 

- hipoteka, 
- porêczenie wed³ug prawa cywilnego lub wekslowe, 
- przeniesienie w³asno�ci rzeczy na zabezpieczenie (przew³aszczenie) 
- zastaw rejestrowy, 
- inne przewidziane prawem zabezpieczenie. 

 
Ponad po³owê klientów funduszu po¿yczkowego stanowi¹ osoby 

rozpoczynaj¹ce dopiero przygodê z biznesem, albo prowadz¹ce w³asny interes od 
bardzo niedawna. Tacy klienci nie maj¹ szans na wsparcie ich dzia³alno�ci przez na 
wskro� komercyjny sektor bankowy. Pozostaje im posi³kowanie siê po¿yczkami od 
rodziny, ewentualnie kredytami detalicznymi w bankach (kredyty te s¹ bardzo drogie, 
a ich wysokich kosztów nie mo¿na zaliczyæ do podatkowych kosztów dzia³alno�ci). 

Fundusz Po¿yczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego otwiera 
wiêc, w³a�nie przed takimi lud�mi, drzwi na uzyskanie stabilnego i niedrogiego 
finansowania zewnêtrznego w postaci po¿yczek.  

W�ród klientów korzystaj¹cych ze wsparcia PFRR s¹ osoby, które zak³ada³y 
w³asne biznesy po powrocie z zagranicy. Osoby takie maj¹ czêsto bardzo ciekawe 
pomys³y, a nie zawsze starcza im w³asnych oszczêdno�ci aby zamieniæ swoje marzenia 
w rzeczywisto�æ. S¹ równie¿ osoby, które próbuj¹ uzyskaæ kredyt bankowy, ale stosy 
formularzy do wype³niania stanowi¹ dla nich barierê nie do przebycia. S¹ firmy, które 
potrzebuj¹ zwyczajnie szybkiej decyzji o przyznaniu finansowania, poniewa¿ ich 
p³atno�ci czy prowadzone inwestycje nie mog¹ czekaæ d³ugo.    
 

Fundusz Po¿yczkowy PFRR jest niedu¿¹ organizacj¹, przez co te¿ jest mocno 
elastyczny i w szybko dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych. 
Klienci traktowani s¹ tu bardzo indywidualnie i zawsze mog¹ uzyskaæ wsparcie czy 
poradê, nawet je¿eli potrzebuj¹ innego rozwi¹zania ni¿ tylko po¿yczka (pomoc¹ s³u¿¹ 
wtedy doradcy z innych dzia³ów Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego).
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Jest spó³k¹ Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego utworzon¹ w 1995 roku. Jest 
najd³u¿ej dzia³aj¹cym regionalnym Funduszem Porêczeniowym w Polsce. Zasiêgiem dzia³ania 
obejmuje województwo podlaskie, warmiñsko-mazurskie oraz czê�æ mazowieckiego. Dysponuje 
kapita³em w³asnym w wysoko�ci 16 mln PLN. W 2010 roku w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Dzia³anie 1.3  Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, 
O� Priorytetowej I Wzrost innowacyjno�ci i wspieranie przedsiêbiorczo�ci  w regionie  Fundusz 
otrzyma³ 50�000�000 PLN z przeznaczeniem na udzielanie porêczeñ do kredytów bankowych i 
po¿yczek dla przedsiêbiorców z województwa podlaskiego.  

Podlaski Fundusz Porêczeniowy Sp. z o.o. porêcza wszystkie bankowe transakcje 
kredytowe: kredyty (inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bie¿¹cym i inne), factoring, 
akredytywy, gwarancje. Porêczenie nie mo¿e przekraczaæ:

- 70% kwoty transakcji,
- 800 000 PLN (dla mikro, ma³ych i �rednich firma z województwa podlaskiego 2,5 mln PLN) 
- 5 lat.

Z porêczenia mo¿e skorzystaæ mikro, ma³e i �rednie przedsiêbiorstwo:
- maj¹ce siedzibê lub prowadz¹ce dzia³alno�æ na terenie województwa
  podlaskiego, warmiñsko-mazurskiego oraz czê�ci mazowieckiego,
- w którym w³asno�æ prywatna stanowi co najmniej 51%.

Podlaski Fundusz Porêczeniowy Sp. z o.o. wspó³pracuje z nastêpuj¹cymi bankami:
PKO Bank Polski S.A. , Kredyt Bank S.A. , Bank Pekao S.A., Bank Millennium S.A., Bank Gospodarki 
ȳwno�ciowej S.A., Spó³dzielczy Bank Rozwoju, Bank BPH S.A., DnB NORD S.A.

Procedura udzielania porêczeñ jest prosta, nastawiona na sprawne za³atwienie sprawy. Aby 
uzyskaæ porêczenie nale¿y:

- z³o¿yæ wniosek kredytowy w jednym ze wspó³pracujacych banków
         ze wskazaniem Funduszu jako jednego z zabezpieczeñ

- udzieliæbankowi zgody na przekazywanie Funduszowi informacji

   i dokumentów zwi¹zanych z zaci¹ganym kredytem
- poinformowaæ Fundusz o z³o¿eniu wniosku
- wype³niæ kwsestionariusz informacyjny
- umo¿liwiæ wizytê w siedzibie firmy

Decyzja o udzieleniu porêczenia podejmowana jest w ciagu 7 dni od daty przyznania 
transakcji kredytowej przez bank. Prowizja funduszu wynosi od 1do 3% kwoty porêczenia, nie 
mniej ni¿ 500PLN. P³atna jest jednorazowow chwili porêczenia transakcji.
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Podlaski
Fundusz

Kapita³owy

Podlaski Fundusz Kapita³owy Sp. z o.o. jest jednoosobow¹ spó³k¹ Podlaskiej 
Fundacji Rozwoju Regionalnego. G³ównym zadaniem PFK jest umo¿liwienie rozwoju 
ma³ym i �rednim przedsiêbiorstwom z województwa podlaskiego poprzez usuniêcie 
jednej z podstawowych barier jak¹ jest brak solidnej bazy kapita³owej. 
Typowe projekty, w których uczestniczy PFK to:

- sfinansowanie zupe³nie nowego przedsiêwziêcia,
- sfinansowanie rozwoju firmy, 
- dofinansowanie firmy.

PFK obejmuje mniejszo�ciowe udzia³y w spó³ce na okre�lony czas (5-8 lat). 
Dziêki temu firma uzyskuje zastrzyk gotówki w postaci kapita³u i instrumentów 
d³u¿nych (³¹cznie do 1�000�000 PLN). Wzrost kapita³ów w³asnych otwiera firmie drogê 
do pozyskania dodatkowych �rodków - kredytów, po¿yczek. W efekcie firma mo¿e 
mieæ do dyspozycji �rodki pozwalaj¹ce na realizacjê, wcze�niej wydawa³oby siê 
nierealnych do sfinansowania planów. Oprócz dostêpu do kapita³u firma uzyskuje 
wiele innych korzy�ci z których najwa¿niejsze to: 

- wzrost wiarygodno�ci, 
- wzmocnienie pozytywnego wizerunku, 
- fachowa pomoc w zakresie zarz¹dzania finansami, opracowaniu strategii
   marketingowej, tworzeniu systemu controllingu.

PFK nie stanowi konkurencji w stosunku do oferty banków. Fundusz dzia³a w 
innych obszarach rynku us³ug finansowych. Zdecydowana wiêkszo�æ projektów, które 
trafiaj¹ do nas charakteryzuje siê ryzykiem, którego banki nie s¹ w stanie 
zaakceptowaæ. 

Oferta PFK czyli inwestycja kapita³owa zasadniczo ró¿ni siê od kredytu 
inwestycyjnego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e oferta PFK nie stanowi konkurencji dla 
typowych produktów bankowych. Mo¿e j¹ natomiast uzupe³niaæ. Bankowi zale¿y na 
tym aby firma zaci¹gaj¹ca kredyt mia³a bezpieczny poziom kapita³ów co przek³ada siê 
na ni¿sze ryzyko kredytowe. Z drugiej strony zwiêkszenie kapita³u otwiera drogê do 
finansowania bankowego a to oznacza wy¿sze dochody banku z odsetek. Tak wiêc 
bank otrzymuje wy¿sze dochody przy ni¿szym ryzyku inwestycyjnym.

W�ród firm, w które zainwestowa³ PFK s¹: 
Stekop S.A., FBR Mazur i Jab³oñski S.A, Merinosoft Sp. z o.o., Bial-Meble Sp. z o.o., 
Diagnosis Sp. z o.o., 4Factor Sp. z o.o., Lumiere Sp. z o.o.
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Polski rynek pracy od 2008 roku wykazuje tendencjê wzrostow¹ w zakresie 
osób bezrobotnych. Kryzys finansowy i spowodowane tym obni¿enie wzrostu PKB 
Polski spowodowa³o wzrost bezrobocia. W szczególno�ci jest to dostrzegalne na 
terenach Polski Wschodniej i powi¹zane z powrotami mieszkañców z emigracji 
zarobkowej.

Pocieszaj¹cym faktem w ostatnich latach by³a do�æ du¿a zdolno�æ 
administracji publicznej do pobudzania rynku pracy poprzez �wstrzykiwanie� 
relatywnie znacznych �rodków finansowych w gospodarkê. Celem tych dzia³añ by³o 
podniesienie konkurencyjno�ci polskich firm lub tworzenie nowych miejsc pracy w 
firmach.

Niestety ta tendencja nie zosta³a utrzymana w obecnych latach. �rodki 
finansowe Funduszu Pracy przeznaczane na aktywizacjê zosta³y zmniejszone w skali 
kraju o 70%. Programy unijne skierowane do sektora MSP (POIG, PROW, RPO) w 
znacznym stopniu s¹ ju¿ na wyczerpaniu i w zale¿no�ci od programu pozosta³y 
niewielkie, niewykorzystane w konkursach �rodki. Jedynie niezmienny (w pewnym 
stopniu) PFRON oferuje wsparcie dla osób niepe³nosprawnych w rozpoczêciu biznesu.
Jednak warto przybli¿yæ za³o¿enia powy¿szych programów w celu ukazania 
mo¿liwo�ci wsparcia finansowego jakie mimo wszystko nadal istniej¹ przed firmami. 
Niniejsze opracowanie zosta³o oparte na aktualnych informacjach zaczerpniêtych z 
Powiatowego Urzêdu Pracy w Bia³ymstoku, PFRON oraz ARiMR.

Osoby niepe³nosprawne samozatrudniaj¹ce siê
O przyznanie jednorazowych �rodków mo¿e ubiegaæ siê osoba

 niepe³nosprawna, która:
- jest zarejestrowana w powiatowym urzêdzie pracy w Bia³ymstoku
   jako osoba bezrobotna lub poszukuj¹ca pracy niepozostaj¹ca w zatrudnieniu,
- od co najmniej 12 miesiêcy: zaprzesta³a prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
  albo rolniczej,
- nie jest cz³onkiem spó³dzielni socjalnej, oraz je¿eli nie otrzyma³a wcze�niej
   �rodków publicznych na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej, rolniczej
 albo wniesienie wk³adu do spó³dzielni socjalnej.

Jednorazowe �rodki mog¹ byæ przyznane na:
1. podjêcie po raz pierwszy dzia³alno�ci:
a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej,
b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, w tym
   polegaj¹cej na prowadzeniu dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, bez wzglêdu
   na formê prawn¹ jej prowadzenia,
2. wniesienie po raz pierwszy wk³adu do spó³dzielni socjalnej,

Mo¿liwo�ci ubiegania siê o �rodki dla mikroprzedsiêbiorstw
w ramach PROW, PFRON oraz Funduszu Pracy 

Adam Kamiñski

�rodki PFRON
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3. ponowne podjêcie dzia³alno�ci, o której mowa w pkt. 1, lub ponowne wniesienie 
wk³adu do spó³dzielni socjalnej, je¿eli zgodnie z za�wiadczeniem up³ynê³o co najmniej 
12 miesiêcy od zaprzestania prowadzenia tej dzia³alno�ci lub od ustania cz³onkostwa 
w spó³dzielni socjalnej.
4. Osoba niepe³nosprawna zobowi¹zana jest prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹, 
rolnicz¹ lub byæ cz³onkiem spó³dzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesiêcy, z 
uwzglêdnieniem okresów choroby, powo³ania do odbycia zasadniczej lub zastêpczej 
s³u¿by wojskowej lub korzystania ze �wiadczenia rehabilitacyjnego.
5. Jednorazowe �rodki nie mog¹ byæ przeznaczone na:

- wniesienie udzia³ów do spó³ek, zakup akcji,
- wydatki dotycz¹ce kosztów budów,
- zakup nieruchomo�ci i ziemi,
- zakup samochodów, chyba ¿e konieczno�æ zakupu samochodu
   w sposób oczywisty pozostaje w zwi¹zku z podejmowanym rodzajem
   dzia³alno�ci gospodarczej,
- sp³atê zad³u¿eñ,
- wniesienie kaucji,
- wykupu koncesji, licencji oraz zezwoleñ,
- rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie handlu obwo�nego
   i gastronomii obwo�nej oraz sektorów wymienionych w Rozporz¹dzeniu Komisji
   (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88
   Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r., s.5)

6. Jednorazowe �rodki mog¹ byæ przyznane do wysoko�ci piêtnastokrotno�ci 
przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licz¹c 
od pierwszego dnia nastêpnego miesi¹ca po og³oszeniu przez Prezesa G³ównego 
Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej �Monitor 
Polski�.
7. W przypadku zakupu sprzêtu / rzeczy u¿ywanych osoba niepe³nosprawna 
zobowi¹zana jest do³¹czyæ dokumenty uprawdopodobniaj¹ce warto�æ rynkow¹ 
sprzêtu / rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach, oraz wycenê 
rzeczoznawcy.

Dofinansowanie firm tworz¹cych stanowiska pracy osobom niepe³nosprawnym
O przyznanie zwrotu kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby 

niepe³nosprawnej mo¿e ubiegaæ siê Wnioskodawca, który:
- prowadzi dzia³alno�æ od co najmniej 12 miesiêcy kalendarzowych,
- zobowi¹¿e siê do zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej przez okres
   co najmniej 36 miesiêcy w pe³nym wymiarze czasu pracy,

Ponadto o przyznanie zwrotu kosztów mo¿e ubiegaæ siê Wnioskodawca:

- który nie znajduje siê w trudnej sytuacji ekonomicznej – czyli zagro¿ony,

- w stosunku do którego nie toczy siê postêpowanie upad³o�ciowe
   i nie zosta³ zg³oszony wniosek o jego likwidacjê.

Zwrot kosztów obejmuje:
1. udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposa¿enia stanowiska pracy, 
na którym bêdzie wykonywaæ pracê osoba niepe³nosprawna,
2. kwotê niepodlegaj¹cego odliczenia:
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- podatku od towarów i us³ug,
- podatku akcyzowego,

zwi¹zanych z przedmiotami opodatkowanymi okre�lonymi w pkt 1.
Zwrot kosztów nie uwzglêdnia podatku od towarów i us³ug, w przypadku kiedy 
Wnioskodawca jest p³atnikiem podatku VAT, a us³ugi bêd¹ce elementem umowy 
podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy Wnioskodawca 
bêd¹c p³atnikiem podatku VAT nie mo¿e obni¿yæ kwoty podatku nale¿nego o podatek 
naliczony, ze wzglêdu na wy³¹czenie mo¿liwo�ci odliczenia podatku naliczonego, 
wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,

Wnioskodawcy bêd¹cemu p³atnikiem podatku VAT lecz nie mog¹cemu 
obni¿yæ kwoty podatku nale¿nego o podatek naliczony, ze wzglêdu na wy³¹czenie 
mo¿liwo�ci odliczenia podatku naliczonego, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów 
prawa, mo¿na przyj¹æ w rozliczeniu warto�æ brutto faktury, pod warunkiem z³o¿enia 
do Urzêdu dokumentu potwierdzaj¹cego to wy³¹czenie, wystawionego przez w³a�ciwy 
Urz¹d Skarbowy.

�rodki PROW (PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013)
DZIA£ANIE 312 �TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIÊBIORSTW�

O pomoc mog¹ ubiegaæ siê:
- osoby fizyczne, osoby prawne - podejmuj¹ce lub prowadz¹ce
  dzia³alno�æ gospodarcz¹
- spó³ki prawa handlowego nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej, wspólnicy

  spó³ek cywilnych – prowadz¹ce(y) dzia³alno�æ gospodarcz¹, jako

   mikroprzedsiêbiorstwo, zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 10 pracowników i którego roczny
   obrót i/lub ca³kowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza
   2 mln euro.

Siedziba lub oddzia³ lub miejsce zamieszkania przedsiêbiorcy oraz, w 
przypadku operacji zwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem po³¹czonym z 
modernizacj¹, wyposa¿eniem lub zagospodarowaniem nieruchomo�ci objêtej 
operacj¹ - miejsce po³o¿enia nieruchomo�ci, znajduj¹ siê w miejscowo�ci nale¿¹cej do 
gminy:

- wiejskiej,
- miejsko-wiejskiej, z wy³¹czeniem miast licz¹cych powy¿ej 5 tys.
  (20 tys. w szczególnych warunkach) mieszkañców, lub
- miejskiej, z wy³¹czeniem miejscowo�ci licz¹cych powy¿ej 5 tys. mieszkañców,

Biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co 
uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Pomoc mo¿e byæ udzielana z tytu³u operacji zwi¹zanych z podejmowaniem 
lub rozwijaniem mikroprzedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych w zakresie:

- us³ug dla gospodarstw rolnych lub le�nictwa,
- us³ug dla ludno�ci,
- sprzeda¿y hurtowej i detalicznej,
- rzemios³a lub rêkodzielnictwa,
- robót i us³ug budowlanych oraz instalacyjnych,



24

- us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹ i wypoczynkiem, 
- us³ug transportowych,
- us³ug komunalnych,
- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le�nych,
- magazynowania lub przechowywania towarów,
- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
- rachunkowo�ci, doradztwa lub us³ug informatycznych.

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach 
omawianego dzia³ania obejmuje koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu po³¹czonego z modernizacj¹ niemieszkalnych 
obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i 
utylizacji materia³ów szkodliwych pochodz¹cych z rozbiórki;
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu po³¹czonego z modernizacj¹ istniej¹cych 
budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i 
utylizacji materia³ów szkodliwych pochodz¹cych z rozbiórki;
3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi, wyposa¿enia i sprzêtu;
5) zakupu sprzêtu komputerowego i oprogramowania s³u¿¹cego wsparciu 
podejmowanej lub rozwijanej dzia³alno�ci gospodarczej; wsparciu podejmowanej lub 
rozwijanej dzia³alno�ci gospodarczej;6) zakupu �rodków transportu, z wy³¹czeniem 
zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni¿ 8 osób 
(³¹cznie z kierowc¹), z tym, ¿e w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub 

przyczep – bêd¹ to koszty w wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej:

a) trzykrotno�ci pozosta³ych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w 

przypadku dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie �wiadczenia wy³¹cznie us³ug 
transportowych,

b) równowarto�ci pozosta³ych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w 

przypadku dzia³alno�ci gospodarczej wykonywanej w zakresie innym ni¿ us³ugi 
transportowe.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji czê�ci poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej mo¿e wynosiæ 
50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje siê i wyp³aca do wysoko�ci limitu, 
który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. z³ na jednego 
beneficjenta, z tym, ¿e:

- 100 tys. z³ - je�li ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje
utworzenie co najmniej 1 i mniej ni¿ 2 miejsc pracy,
- 200 tys. z³ - je�li ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie
co najmniej 2 i mniej ni¿ 3 miejsc pracy,
- 300 tys. z³ - je�li ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie
 co najmniej 3 miejsc pracy.
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�rodki Powiatowych Urzêdów Pracy
 

Refundacja podmiotowi prowadz¹cemu dzia³alno�æ gospodarcz¹ kosztów 
wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy. PUP mo¿e zrefundowaæ podmiotowi 
prowadz¹cemu dzia³alno�æ gospodarcz¹ koszty wyposa¿enia lub doposa¿enia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysoko�ci okre�lonej w umowie, 
nie wy¿szej jednak ni¿ 6-krotnej wysoko�ci przeciêtnego wynagrodzenia. Refundacja 
kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Podmiot zamierzaj¹cy wyposa¿yæ lub doposa¿yæ stanowisko pracy dla 
skierowanego bezrobotnego mo¿e z³o¿yæ do Starosty (Starosta oznacza Dyrektora 
PUP, który dzia³a w imieniu Starosty) w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê tego 
podmiotu lub ze wzglêdu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego 
bezrobotnego wniosek o refundacjê ze �rodków Funduszu Pracy kosztów wyposa¿enia 
lub doposa¿enia stanowiska pracy.

Podstaw¹ refundacji ze �rodków Funduszu Pracy kosztów wyposa¿enia lub 
doposa¿enia stanowiska jest umowa zawarta przez Starostê z podmiotem. Refundacja 
ze �rodków Funduszu Pracy kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy 
jest dokonywana przez Starostê po przed³o¿eniu przez podmiot rozliczenia i 
udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposa¿enie lub doposa¿enie 
stanowiska pracy; zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz 
spe³nieniu innych warunków okre�lonych w zawartej umowie.
Jednorazowe �rodki na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej przez osoby bezrobotne
Starosta mo¿e przyznaæ bezrobotnemu jednorazowo �rodki na podjêcie dzia³alno�ci 
gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
zwi¹zane z podjêciem tej dzia³alno�ci, w wysoko�ci okre�lonej w umowie, nie wy¿szej 
jednak ni¿ 6-krotnej wysoko�ci przeciêtnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy 
dzia³alno�æ jest podejmowana na zasadach okre�lonych dla spó³dzielni socjalnych, 

wysoko�æ przyznanych bezrobotnemu �rodków nie mo¿e przekraczaæ 4 – krotnego 

przeciêtnego wynagrodzenia na jednego cz³onka za³o¿yciela spó³dzielni oraz 3 – 

krotnego przeciêtnego wynagrodzenia na jednego cz³onka przystêpuj¹cego do 
spó³dzielni socjalnej po jej za³o¿eniu.

Bezrobotny zamierzaj¹cy podj¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹, za³o¿yæ lub 
przyst¹piæ do spó³dzielni socjalnej mo¿e z³o¿yæ do Starosty w³a�ciwego ze wzglêdu na 
miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze wzglêdu na miejsce prowadzenia 
dzia³alno�ci, wniosek o przyznanie ze �rodków Funduszu Pracy jednorazowo �rodków 
na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej, za³o¿enie lub przyst¹pienie do spó³dzielni 
socjalnej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotycz¹cych tej 
dzia³alno�ci.
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Wniosek o przyznanie �rodków na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej mo¿e 
byæ przez Starostê* uwzglêdniony w przypadku spe³niania przez bezrobotnego 
nastêpuj¹cych warunków:
1. w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie odmówi³ bez 
uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, sta¿u, przygotowania zawodowego doros³ych, wykonywania 
prac interwencyjnych lub robót publicznych;
2. nie otrzyma³ dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych �rodków publicznych 
bezzwrotnych �rodków na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej lub rolniczej, za³o¿enie 
lub przyst¹pienie do spó³dzielni socjalnej;
3. nie posiada³ wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej w okresie 12 miesiêcy 
przed dniem z³o¿enia wniosku;
4. nie by³ w okresie 2 lat przed dniem z³o¿enia wniosku skazany za przestêpstwa 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny;
5. zrezygnowa³ z mo¿liwo�ci zawieszenia prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w 
okresie 12 miesiêcy po dniu rozpoczêcia dzia³alno�ci gospodarczej;
6. spó³dzielnia socjalna, do której ma zamiar przyst¹piæ, nie zalega z op³acaniem w 
terminie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Gwarantowanych �wiadczeñ Pracowniczych, innych danin 
publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowi¹zañ 
cywilnoprawnych;
7. spó³dzielnia socjalna, do której ma zamiar przyst¹piæ, nie znajduje siê w likwidacji;
8. wniosek jest kompletny i prawid³owo sporz¹dzony.



K jak klaster � K jak korzy�ci

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu 

Klastry to nowoczesna platforma interakcji miêdzy wieloma podmiotami ¿ycia 
spo³eczno-gospodarczego. W kontaktach tych kluczow¹ rolê odgrywa wspó³praca. Podmioty 
wchodz¹ce w sk³ad klastra dziel¹ siê miêdzy sob¹ wiedz¹, do�wiadczeniami, ucz¹ siê od siebie 
nawzajem, dopinguj¹ do rozwoju, podejmuj¹ wspólne inicjatywy.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe dostrzeg³o wielki, a zarazem nie w 
pe³ni wykorzystany potencja³ sektora naukowego i biznesowego, które do tej pory w regionie 
Polski Wschodniej nie mia³y wielu mo¿liwo�ci wspó³pracy. St¹d inicjatywa powo³ania do ¿ycia 

Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu – zorganizowanej struktury zdolnej do stworzenia 

efektywnych mechanizmów kooperacji podmiotów gospodarczych i naukowych, zdolnej do 
stworzenia spójnej oferty rynkowej i jej komercjalizacji, zdolnej wreszcie do zbudowania silnej 
marki i jej promocji. 

Podstawowym celem BiznesKlastra jest zbudowanie sta³ej platformy kooperacji 
pomiêdzy sektorem biznesu i nauki, wzrost jako�ci �wiadczonych us³ug biznesowych w sektorze 
BPO (Business Process Outsourcing), wreszcie wzrost konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci 
przedsiêbiorstw. W konsekwencji realizacji tego celu, patrz¹c z szerszej perspektywy, efektem 
funkcjonowania Klastra bêdzie rozwój nowoczesnej gospodarki wiedzy. Natomiast do 
szczegó³owych celów Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu nale¿y zaliczyæ:

- promocjê idei klasteringu;
- rozwój sektora us³ug biznesowych w regionie Polski Wschodniej;
- wspieranie innowacyjno�ci i przedsiêbiorczo�ci;
- realizacja wspólnych projektów o charakterze biznesowym, badawczym, edukacyjnym;
- promocja marek i bran¿;
- wsparcie dzia³añ eksportowych;
- dyfuzja innowacyjnych rozwi¹zañ biznesowych w zakresie zarz¹dzania,
   marketingu, promocji, reklamy.

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zrzesza obecnie 20 podmiotów – to firmy, 

stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowe. W sk³ad grona wchodz¹ 
przedstawiciele takich bran¿, jak: konsulting, finanse, szkolenia, reklama, IT, prawo. BiznesKlaster 
obejmuje swoim zasiêgiem region Polski Wschodniej (woj. podlaskie, lubelskie, warmiñsko-
mazurskie, �wiêtokrzyskie i podkarpackie). 

Klastry przynosz¹ wielorakie korzy�ci zarówno podmiotom uczestnicz¹cym w 
powi¹zaniu, jak i otoczeniu zewnêtrznemu. W tym pierwszym przypadku mo¿emy mówiæ o 
u³atwionym dostêpie do wiedzy i kontaktów biznesowych partnerów, promocji przedsiêbiorstw w 
ramach klastra, optymalizacji kosztów. Korzy�ci dla otoczenia to chocia¿by aktywizacja �rodowisk 
biznesowych i naukowych, promocja regionu na rynkach krajowym i miêdzynarodowym, 
rozpoznanie potrzeb przedsiêbiorców, kszta³towanie pozytywnego wizerunku Polski Wschodniej 
jako regionu innowacyjnego i z dobrym klimatem do inwestowania. Mo¿liwo�ci wspó³pracy w 
ramach klastrów jest bardzo wiele. Najbardziej oczywist¹ form¹ s¹ wspólne seminaria, 
konferencje i misje zagranicznych. 
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Tomasz Koz³owski, Koordynator Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego

Klaster Instytucji
Otoczenia Biznesu 



Ponadto, Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu daje mo¿liwo�æ poszerzenia oferty i 
praktycznie nieograniczonego rozwoju. Mo¿emy wymieniaæ siê wiedz¹ i do�wiadczeniami. Jako 
przyk³ady praktycznych wspólnych dzia³añ i korzy�ci, które mo¿e przynie�æ wspó³praca w ramach 
klastra, warto wskazaæ na takie projekty, jak: wspólny system zakupowy, ksiêgowo�æ, mailing, 
utworzenie dzia³u call-center, wspólne aplikowanie po �rodki unijne. Warto zauwa¿yæ, ¿e 
inicjatywy klastrowe s¹ coraz popularniejsze, tak¿e dlatego, ¿e t¹ formê wspó³pracy chêtnie i 
hojnie dofinansowuje UE. 

Jednak Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu na tle innych tego rodzaju struktur 
zdecydowanie siê wyró¿nia. Nale¿ymy do elitarnego grona tzw. klastrów wiedzy, czyli 
opieraj¹cych siê na wspó³pracy �wiata nauki i biznesu, której celem jest kreowanie i rozwijanie 
nowych form aktywno�ci w ka¿dym z tych obszarów. Korzy�ci, jakie przynosz¹ tego rodzaju 
struktury s¹ wielowymiarowe i wieloaspektowe. To przede wszystkim poprawa przep³ywu 
informacji i wiedzy, obni¿enie kosztów transakcyjnych, wzrost efektywno�ci i produktywno�ci, 
kreowanie nowego sposobu my�lenia o organizacji procesów gospodarczych.

W Polsce, a szczególnie we wschodnim regionie kraju, brakuje struktur, które 
pozwoli³by tworzyæ i rozwijaæ kontakty na styku nauki i biznesu. Klastry bran¿owe, przemys³owe, 
których jest najwiêcej, nie wype³niaj¹ tej luki. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu mo¿e daæ 
impuls do takiej wspó³pracy, mo¿e aktywizowaæ �rodowiska biznesowe i naukowe, wytyczaæ nowe 
kierunki rozwoju i kooperacji. Tworzymy bardzo nowoczesny, mo¿na powiedzieæ, innowacyjny 
klatser. W gospodarce, w której wiedza jest g³ównym zasobem strategicznym, niewykorzystanie 
szans i mo¿liwo�ci jakie niesie ze sob¹ wspó³praca nauki i biznesu by³oby niewybaczalnym b³êdem.

Fundusze Europejskie � dla rozwoju Polski Wschodniej

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe                                                                                      
ul. Rynek Ko�ciuszki 2                                                                                                                        
15-091 Bia³ystok                                                                                                                        

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu 
Projekt nr PO PW 01.04.03-00-005/09 

Umowa nr PO PW 01.04.03-00-005/09-00  

Projekt wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
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Doskona³ym tego przyk³adem s¹ dzia³ania Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, który 
zorganizowa³ misjê gospodarcz¹ do Pary¿a. Uczestnicy wyjazdu odbyli wiele interesuj¹cych i 
bardzo inspiruj¹cych spotkañ biznesowych, przedsiêbiorcy nale¿¹cy do BiznesKlastra nawi¹zali 
cenne kontakty. Podpisali�my listy intencyjne z trzema francuskimi partnerami: 
Europlace&Finance Innovation, ECTI-Professionnels Seniors Bénévoles, Comité d'Expansion 
Economique du Val d'Oise. Szczególnie cieszy mnie wspó³praca z Europlace&Finance Innovation 
� to jeden z najwiêkszych w Europie klastrów z sektora finansowo-bankowego. Drugi podmiot � 
ECTI-Professionnels Seniors Bénévoles � to wyj¹tkowa organizacja, któr¹ tworz¹ specjali�ci, 
eksperci, pracownicy wy¿szego szczebla, którzy formalnie zakoñczyli ju¿ swoj¹ aktywno�æ 
zawodow¹, s¹ jednak nadal gotowi dzieliæ siê wiedz¹ i do�wiadczeniem. Z kolei Comité 
d'Expansion Economique du Val d'Oise jest organizacj¹, która realizuje politykê pañstwa w 
zakresie niwelowania ró¿nic w poziomie rozwoju gospodarczego pomiêdzy regionami, 
wspomaga firmy inwestuj¹ce w regionie Val d�Oise. To bardzo cenny kontakt, który � jak s¹dzimy 
� mo¿e zaowocowaæ wzajemnymi wizytami studyjnymi. Spotkali�my siê równie¿ z 
Ambasadorem RP w Pary¿u, Panem Tomaszem Or³owskim � to by³o dla nas bardzo presti¿owe 
spotkanie. ādna z firm samodzielnie nie mog³aby sobie pozwoliæ na taki wyjazd, nie mówi¹c ju¿ 
o spotkaniu w Ambasadzie. Jako organizacja, która zrzesza wiele podmiotów, mo¿emy znacznie 
wiêcej; to zupe³nie inna, wiêksza si³a przebicia. 
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