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Zapraszamy na ostatnią w tym roku porcję informacji ……  

 

  

1. Zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

  

Ministerstwo Rozwoju i Technologii od dnia 13 grudnia 2021 r. wprowadza gruntowne zmiany  
w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nowe formularze 
wniosków oraz zaświadczeń. Dotychczasowe usługi dla przedsiębiorców dostępne na stronie 
ceidg.gov.pl, zostaną przeniesione na portal Biznes.gov.pl , gdzie intuicyjny kreator będzie pełnił 
dawną funkcję formularza wniosku CEIDG-1.  
 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Jasła oraz Biznes.gov.pl. 

 

2. Konto Przedsiębiorcy 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami od 13 grudnia 2021 r. uruchomione zostanie Konto 
Przedsiębiorcy, czyli konto użytkownika w serwisie Biznes.gov.pl, połączone z danymi z CEIDG. Po 
zalogowaniu się przedsiębiorcy znajdą na nim dane przeniesione z konta na CEIDG, w tym dane firmy, 
historię wpisu do CEIDG oraz status złożonych wniosków. 

Aby uzyskać dostęp do Konta Przedsiębiorcy należy się zarejestrować. W tym celu można skorzystać  
z instrukcji rejestracji i logowania w serwisie Biznes.gov.pl. 

3. Likwidacja karty podatkowej w ramach Polskiego Ładu 

 

 

Na podstawie postanowień ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku podatnicy 

tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Co 

ważne, opodatkowanie w formie karty podatkowej może być kontynuowane przez podatników 

stosujących ją w roku 2021, tj. na dzień 31 grudnia 2021. 

 

Treść ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład dostępna jest na stronie  Internetowego Systemu Aktów 

Prawnych. 

Więcej informacji dotyczących Polskiego Ładu można znaleźć na stronie biznes.gov.pl. 

 

4. Stawki karty Podatkowej obowiązujące w 2022 r. 

 

W Monitorze Polskim z dnia 30 listopada 2021 r.  zostało opublikowane obwieszczenie Ministra 

Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy 

prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu 

od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r. 

 

Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl. 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03154
https://um.jaslo.pl/pl/zmiany-w-obsludze-rejestru-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej-ceidg-i-nowe-wzory-formularzy/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001157
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001157
https://akademia.biznes.gov.pl/images/BIZGOV_Rejestracja_i_logowanie_03.12.2021.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002105
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002105
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001157
https://www.podatki.gov.pl/pit/zmiany-w-prawie-pit/stawki-karty-2022/
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5. E-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

  

 

Usługa e-Doręczenia w prosty sposób umożliwi otrzymywanie i wysyłanie korespondencji drogą 

elektroniczną, która zarazem jest równoważna z wysłaniem listu poleconego lub osobistą wizytą. 

Usługa będzie dostępna za pomocą aplikacji online na stronach gov.pl i biznes.gov.pl.  

 

Więcej informacji na stronie gov.pl. 

 

6. Polski Ład – składka zdrowotna w 2022 roku 

 

 

Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą 

składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. 

 

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl. 

 

7. Zusowski kalkulator dla firm 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom w drugiej połowie stycznia 

2022 r. udostępni kalkulator umożliwiający ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, a także samą składkę.  

Kalkulator będzie dostępny w programach: Płatnik i ePłatnik oraz na stronie internetowej ZUS.  

8. Ubezpieczenia w MŚP- najnowszy kurs Akademii PARP 

 

 

Od 1 grudnia 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła kurs pn. „Ubezpieczenia 

w MŚP”. Na platformie edukacyjnej Akademii PARP opublikowano 4 bezpłatne szkolenia  

e-learningowe, skierowane do przedsiębiorców oraz osób planujących uruchomić działalność 

gospodarczą, którzy chcą zgłębić podstawową wiedzę na temat ubezpieczeń. 

 

Szczegółowe informacje na stronie PARP.  

 

9. Marketing internetowy – kurs zaawansowany Akademii PARP 

 

Akademia PARP przygotowała kurs dla przedsiębiorców, którzy chcą promować swoją markę w sieci 

i skutecznie prowadzić kampanie e-marketingowe pt.: „Marketing internetowy – kurs zaawansowany”. 

Kurs online jest darmowy, nie wymaga wcześniejszej rejestracji, a po jego ukończeniu możliwe jest 

uzyskanie certyfikatu.  

Szczegółowe informacje na stronie PARP.   

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia
https://www.gov.pl/web/e-doreczenia
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001052
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-udostepni-specjalny-kalkulator-dla-firm/3060872
https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=139
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/76288:nowy-kurs-akademii-parp-marketing-internetowy-kurs-zaawansowany
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10. Z Urzędu…  

  

 
➢ 24 grudnia (piątek) Urząd Miasta w Jaśle będzie nieczynny. Zapraszamy do załatwiania spraw  

w innym terminie;  
 

➢ W związku z wprowadzanymi gruntownymi zmianami w obsłudze CEIDG przypominamy, że 
pojawiające się  pytania lub wątpliwości można skonsultować w punkcie przyjęć wniosków do 
CEIDG w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, pok. Nr 12, tel. 13 44 86 341, mail: cedg@um.jaslo.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać także na infolinii CEIDG  pod numerem telefonu 
801 055 088; 

 

➢ Jak co roku gorąco zachęcamy także do wsparcia lokalnej gospodarki i dokonywania świadomych 
świątecznych zakupów. KupujMY świadomie- KupujMY Lokalnie!  
 

 
Na koniec….  
 
Wszystkim naszym subskrybentom oraz czytelnikom życzymy :  
Pełnych radości i spokoju świąt. Niech ten czas będzie przepełniony ciepłą i rodzinną atmosferą. 
Dużo radości, zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności, a także wielu 
sukcesów w nadchodzącym roku. 
 


