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Zapraszamy na listopadową porcję informacji ……  

  

1. Rejestracja w systemie TAX FREE  

  

Do 31 grudnia br. przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać w systemie TAX FREE po 1 stycznia 2022 r. 

mają czas na rejestrację w nowym systemie opartym na elektronicznej obsłudze dokumentów. 

Rejestrację można dokonać poprzez formularz rejestracyjny na Platformie Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych (PUESC).    

 

Więcej informacji na stronie gov.pl. 

 

2. Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych 

 

Podmioty, które prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut 

wirtualnych powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wniosek o wpis do rejestru można złożyć wyłącznie za 

pośrednictwem platformy ePUAP.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie  gov.pl. 

3. Polski Ład - ulgi dla firm wdrażających innowacje  

 

Od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu zostaną wprowadzone ulgi dla firm, które inwestują  

w swój rozwój. Przedsiębiorcy, którzy szukają nowych rynków dla swoich produktów mogą skorzystać 

m.in. z: ulgi na prototyp, ulgi na robotyzację przemysłową, ulgi na ekspansję, ulgi na wsparcie 

innowacyjnych pracowników oraz z łącznego stosowania ulg B+R i IP-Box i rozszerzenia ulgi B+R.  

Szczegółowe informacje na stronie gov.pl oraz Ministerstwa Finansów.  

4. Kurs Akademii PARP „Eksport dla początkujących” 

  

15 listopada 2021 r. na platformie edukacyjnej Akademia PARP ukazał się bezpłatny kursie  

e-learningowym „Eksport dla początkujących”. Kurs dedykowany jest przedsiębiorcom zamierzającym 

rozszerzyć swoją działalność o eksport towarów i usług.  

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

5. Konferencja „Horyzont Innowacji” 

 

25 listopada 2021r. o godzinie 9:00 odbędzie się konferencja „Horyzont Innowacji” organizowana 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konferencja poświęcona będzie tworzeniu innowacji 

odpowiadających na wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Rejestracja na wydarzenie w formie 

stacjonarnej została zakończona, ale zainteresowani tą tematyką mogą w nim uczestniczyć dzięki 

transmisji online.  

Szczegółowe informacje gov.pl.  

https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/tax-free-zwrot-vat-podroznym
https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/tax-free-zwrot-vat-podroznym
https://www.gov.pl/web/kas/zostaly-niespelna-dwa-miesiace-na-rejestracje-w-nowym-systemie-tax-free
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde
https://www.gov.pl/web/finanse/od-31-pazdziernika-2021-r-zacznie-obowiazywac-rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow-oraz-dzialalnosci-w-zakresie-walut-wirtualnych
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001099?zmiany2022_ulgi_na_innowacje
https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-karty-broszur.xhtml?dokumentId=-164738&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc
https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=124
https://www.gov.pl/web/konferencja-ncbr-horyzont-innowacji
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6. Webinarium „Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa 

restrukturyzacyjna” 

25 listopada 2021 r. od godz. 13:00 – 15:00 odbędzie się webinarium „Wsparcie państwa dla firm  

w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna” organizowane przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorstwa. Podczas webinarium będą poruszane tematy dotyczące m.in. zapobiegania 

sytuacjom kryzysowym, pomocy przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach czy wsparcia  

w ponownym podejmowaniu działalności gospodarczej. Uczestnictwo w Webinarium wymaga 

wcześniejszej rejestracji 

 

Formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP.  

 

7. Cykl podcastów „Różne oblicza sukcesu” 

 

PARP, w ramach projektu Centrum Rozwoju MŚP,  8 listopada br. rozpoczął serię podcastów pt. „Różne 

oblicza biznesu”. Na stronie projektu, co tydzień publikowane są kolejne podcasty, które poruszają 

tematy dotyczące m.in. wyzwań związanych z rozwojem biznesu,  inspiracji do pracy, a także trudnych 

początków prowadzenia własnej działalności.  

Podcasty można wysłuchać na stronie PARP.  

8. Krajowy System e-Faktur. Warsztaty poświęcone integracji z systemem - Webinarium 

Ministerstwa Finansów 

25 listopada 2021 r. o godz. 12:00-14:00 Ministerstwo Finansów zaprasza podmioty, które zajmują się 

rozwojem oprogramowania do fakturowania na bezpłatny udział w webinarium poświęcone integracji 

z Krajowym Systemem e-Faktur. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 

Więcej informacji na stronie gov.pl.   

9. Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” 

  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs pt. 

„Polski Produkt Przyszłości”. Twórcy nowatorskich technologii i innowacyjnych produktów mogą 

zgłaszać swoje projekty do 6 grudnia 2021 r., do godz. 16:00. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

Szczegółowe informacje na stronie PARP.  

10. Z Urzędu…  

  

 
➢ Podczas „Akcji Zima” prowadzone będą całodobowe dyżury. Wszelkie interwencje oraz uwagi 

dotyczące stanu chodników, jezdni, parkingów, placów stanowiących własność miasta Jasła, 
należy zgłaszać:  

- od 7.30  do 15.30 (w godzinach pracy urzędu) pod nr telefonu 13 448 63 18, 
e-mail: wi@um.jaslo.pl  

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=2228?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp#program
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/75328:rozne-oblicza-biznesu-startuje-cykl-podcastow-polskiej-agencji-rozwoju-przedsiebiorczosci?
https://www.gov.pl/web/finanse/webinarium-mf-krajowy-system-e-faktur-warsztaty-poswiecone-integracji-z-systemem-dla-branzy-it
https://www.parp.gov.pl/attachments/article/75101/25.10%20inf.%20pras.%20Polski%20Produkt%20Przysz%C5%82o%C5%9Bci.pdf
mailto:wi@um.jaslo.pl
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- od 15.30 do 7.30 do stanowiska dyżurnego Straży Miejskiej i monitoringu pod nr telefonu 13 448 25 

80, e-mail: sm-od@um.jaslo.pl  
 

Więcej informacji na stronie Urzędu.  
 
➢ Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegną stawki podatków lokalnych. W nowym roku stawki podatku 

od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będą:  
- 23,10 zł/m2 od powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;  
- 5,10 zł/m2 od powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;  
- 0,92 zł/m2 od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;  
- 2% od wartości budowli.  

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  

w Jaśle oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

mailto:sm-od@um.jaslo.pl
https://um.jaslo.pl/pl/akcji-zima-w-sezonie-2021-2022-czyli-zimowe-utrzymanie-ulic-i-chodnikow-w-miescie/
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-li-464-2021-z-dnia-15-listopada-2021-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-li-464-2021-z-dnia-15-listopada-2021-r.html
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/3828/

