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Zapraszamy na sierpniową porcję informacji …… 

 

1. Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) 
 
 
Począwszy od 1 lipca 2021 r. można zakładać Prostą Spółkę Akcyjną. P.S.A. łączy ograniczoną 
odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, zarówno  
w kształtowaniu wzajemnych relacji pomiędzy akcjonariuszami, jak i w systemie zarządzania spółką. 
P.S.A. cechuje z jednej strony brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem, a z drugiej 
strony nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki. Ministerstwo Rozwoju opracowało 
Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej, który w przystępny sposób wyjaśnia, czym jest P.S.A. i jak ją 
prowadzić. 
 
Więcej informacji w Przewodniku po Prostej Spółce Akcyjnej oraz na stronie gov.pl  
 
2. SLIM VAT uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT 
 
 
SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Jest to pakiet uproszczeń, który 
został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów, jako odpowiedz na oczekiwania przedsiębiorców. 
Celem było wdrożenie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie MŚP, nie tylko w czasie pandemii, ale 
również w dłuższej perspektywie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu 
Enterprise Europe Network, przygotowała film szkoleniowy dotyczący praktycznych aspektów SLIM 
VAT w działalności MŚP. 
 
Więcej informacji na stronie PARP. 
Dodatkowe informacje dotyczące SLIM VAT na stronie Ministerstwa Finansów, a aktualne objaśnienia 
podatkowe w tym zakresie na stronie podatki.gov.pl  
 

3. System e-TOLL 
 
 
System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które 
zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po 
wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. System 
jest nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do korzystania z systemu e-TOLL 
zobowiązani są przede wszystkim użytkownicy pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów  
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownicy autobusów niezależnie od 
dopuszczalnej masy całkowitej, którzy poruszają się po sieci dróg płatnych. Dotychczas stosowany 
system viaTOLL zostanie wygaszony 30 września 2021 r. 
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów oraz stronie systemu e-TOLL.  
 

4. Biznes Podcast, czyli jak prowadzić firmę online 
 

Portal biznes.gov.pl przygotował cykl audycji pn. „Biznes Podcast, czyli jak prowadzić firmę online”. 

Dzięki niemu można się dowiedzieć m.in. jak założyć i prowadzić firmę online, gdzie zdobywać 

wiarygodne informacje i w jaki sposób szybko i łatwo załatwiać sprawy biznesowe online. 
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Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl 

5. Design Thinking – nowy kurs Akademii PARP 
 

 
Platforma edukacyjna Akademia PARP udostępniła kolejny bezpłatny kurs e-learningowy. Kurs „Design 

thinking” zawiera podstawowe informacje na temat metody Design thinking, w tym: kiedy i dlaczego 

warto pracować tą metodą, z jakich etapów się składa proces projektowania metodą Design Thinking 

oraz jak zastosować tę metodę w praktyce. 

 

Więcej informacji na stronie PARP oraz Akademii PARP. 

 
6. Polish-Hungarian Business Day czyli polsko-węgierskie spotkania b2b  
 
 
17 września 2021 r. w Győr odbędzie się polsko-węgierska giełda kooperacyjna przedstawicieli takich 

branż, jak sport, zdrowie i uroda, tworzywa sztuczne, przemysł ciężki czy żywność. Głównym 

organizatorem wydarzenia jest Izba Przemysłowo-Handlowa komitatu Győr-Moson-Sopron.  

Uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja przy użyciu formularza online znajdującego się na 

głównej stronie giełdy. Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. W razie konieczności 

spotkanie zostanie przeniesione do Internetu. 

 

Więcej informacji na stronie głównej Wydarzenia oraz stronie PARP. 

 

7. Konkurs „Pokaż swój projekt” 
 
 
Do 31 sierpnia 2021 r. można wziąć udział w konkursie pn. „Pokaż swój projekt”, organizowanym przez 
Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Krótkie, amatorskie filmiki, prezentujące 
projekt zrealizowany dzięki  dofinansowaniu z Funduszy Europejskich należy przesłać wraz  
z uzupełnionym  formularzem zgłoszeniowym. 
 
Szczegółowe informacje o akcji konkursowej w Regulaminie oraz na stronie Dni Otwartych UE.  
 

8. Europejskie granty kaskadowe dla MŚP 
 
 
Przedsiębiorstwa typu start-up, scale-up, MŚP w ramach tzw. finansowania kaskadowego mogą 
pozyskać grant w wysokości od 70 do 120 tys. euro. Ten sposób dystrybucji środków unijnych jest 
bardziej elastyczny i z założenia prostszy dla beneficjenta ostatecznego. Więcej na ten temat można 
dowiedzieć się podczas webinarium, które odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00. Obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja. 
 
Szczegółowe informacje z na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.  
 
9. Z Urzędu… 
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➢ Miasto Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Pogram Inwestycji Strategicznych 
aplikuje o dofinansowanie trzech zadań: zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed 
podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej  
w Jaśle; budowa infrastruktury drogowej łączącej strefę przemysłową Jasło-Gamrat z drogą 
krajową nr 73 oraz budowa krytego lodowiska w Jaśle. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 
71 mln zł. 

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.  

➢ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle (PSZOK) przy ul. Żniwnej 
zamknięty do odwołania. Wstrzymanie działalności związane jest z rozpoczęciem prac 
związanych z jego rozbudową i modernizacją. Dodatkowe informacje dotyczące działalności 
PSZOK pod nr tel. 13 44 86 380. 

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.  
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