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Zapraszamy na styczniową porcję informacji ……  

 

1. Informacja o stanie rozliczeń składek za 2021 r. 

 

8 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników składek o saldzie 

kont oraz o rozliczeniu wpłat dokonanych w 2021 r. na indywidualny numer rachunku składkowego 

(NRS). Informacje o nadpłacie, niedopłacie czy o zerowym saldzie oraz o wysokości wpłat płatnika są 

udostępniane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 

 

Szczegółowe informacje na stronie ZUS. 

Poradnik jak odczytać informację o saldzie i rozliczeniu wpłat można znaleźć w specjalnie opracowanej 

Infografice. 

 

2. „Mały ZUS plus” w 2022 r. 

 

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą opłacać składki na ubezpieczenia 

społeczne od podstawy wymiaru uzależnionej od dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych 

w poprzednim roku kalendarzowym tj. w 2021, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował 

kompleksowe wyjaśnienia wraz z praktycznymi przykładami jak i kiedy skorzystać z tzw. „małego ZUSu 

plus”. 

 

Więcej informacji w bazie wiedzy na stronie ZUS. 

 

3. Polski Bon Turystyczny - informacje dla przedsiębiorcy 

 

Przyjmowanie płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną za pomocą Polskiego Bonu 

Turystycznego wymaga spełnienia przez przedsiębiorcę turystycznego, organizatora turystyki lub 

organizację pożytku publicznego określonych warunków. 

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w bazie wiedzy na stronie ZUS. 

Wyszukiwarkę zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych, organizatorów turystyki oraz 

organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu można 

znaleźć na stronie internetowej www.bonturystyczny.gov.pl. 

 

4. Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej w 2022 r. 

 

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie istotne zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej. 

Wysokość składki uzależniona została od dochodu lub przychodu w zależności od wybranej formy 

opodatkowania. Zapłacona składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od podatku 

dochodowego. 

 

Więcej informacji o ustalaniu składki zdrowotnej można znaleźć na gov.pl. 

 

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/platnicy-skladek-otrzymaja-informacje-o-stanie-ich-rozliczen-za-2021-r_/4365640
https://www.zus.pl/documents/10182/24154/1.+Infografika+WRS_2021.pdf/bc7ee2ec-8b05-a44e-0d9d-8adb8b60f0a1
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/-maly-zus-plus-w-2022-r_-wyjasnienia-z-przykladami/3759087
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/polski-bon-turystyczny-informacja-dla-przedsiebiorcy-turystycznego-i-organizacji-pozytku-publicznego/3496226
http://www.bonturystyczny.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001052


Newsletter dla Przedsiębiorców Urzędu Miasta w Jaśle  
38-200 Jasło, ul. Rynek 12, tel. 13 448 63 71  

e-mail: wp@um.jaslo.pl , tarcza@um.jaslo.pl    http://www.jaslo.pl   

  

Strona | 2   

  

5. Zmiana formy opodatkowania 

 

 

Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód  
z działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o zmianę formy 
opodatkowania. Przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania pomocne będą opublikowane 
na stronie gov.pl wyjaśnienia: 

➢ Skala podatkowa 

➢ Podatek liniowy 

➢ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

➢ Karta podatkowa (Od 1 stycznia 2022 r. jedynie dla podatników, którzy byli opodatkowani w tej 

formie przed rokiem 2022 i kontynuują takie opodatkowanie). 

 

6. Polski Ład w pytaniach i odpowiedziach 

 

 

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę 

internetową, dedykowaną zagadnieniom związanym z Podatkowym Polskim Ładem. Na portalu 

wiecejwpotfelach.gov.pl znajdują się na bieżąco aktualizowane najważniejsze informacje zarówno dla 

przedsiębiorców, pracowników oraz pracodawców. 

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

7. Pożyczka Antyinflacyjna dla MŚP 

 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw możliwość 

ubiegania się o Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Celem 

nowej oferty ARP S.A. jest wsparcie firm oraz ułatwienie im działań bieżących i inwestycyjnych  

w obecnej sytuacji wzrostu inflacji. Wnioski mogą składać osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą oraz spółki prawa handlowego. 

 

Więcej na stronie ARP S.A. 

 

8. Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 

 

 

Od 3 stycznia 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął przyjmowanie wniosków na realizację usług  

i instrumentów rynku pracy. W ramach wsparcia oferowane są m.in. jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy czy 

staże lub szkolenia. 

 

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. 

https://www.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00264
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00253
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00242
https://wiecejwportfelach.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad-baza-qa
https://arp.pl/pl/o-arp/dla-mediow/aktualnosci/pozyczka-antyinflacyjna-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/
https://jaslo.praca.gov.pl/-/16672717-przyjmowanie-wnioskow-na-realizacje-uslug-i-instrumentow-rynku-pracy-
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9. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców o przeważającej działalności określonej kodem PKD 

56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle od dnia 01.01.2022 r. do dnia 15.04.2022 r. prowadzi nabór wniosków 

o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- i małych 

przedsiębiorców o przeważającej działalności określonej kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z. 

Dotacja będzie wynosić do 5.000 zł i ma stanowić wsparcie dla podmiotów poszkodowanych wskutek 

pandemii COVID-19. 

 

Szczegółowe informacje na stronie PUP Jasło. 

 

10. Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju 

 

Od 1 stycznia 2022 r. zmienione zostało oprocentowanie pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju 

Sp. z o.o. Obecnie obowiązuje oprocentowanie zmienne od 2,21%. Zmiana oprocentowania pożyczek 

wynika ze zmiany stopy bazowej obowiązującej w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej  

i dyskontowej, ogłoszonej przez Komisję Europejską. Od dnia 1 stycznia 2022 r. stopa bazowa wynosi 

1,21%. 

 

Więcej informacji na stronie PFR. 

 

11. Szkolenie pn. „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku”. 

 

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Urząd Skarbowy w Jaśle w środę 19 stycznia 2022 r. 

zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 

roku”. Szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej i zostanie przeprowadzone przez eksperta Urzędu 

Skarbowego Pana Leszka Drozda. 

 

Więcej informacji można uzyskać na fanpage`u Stowarzyszenia oraz kontaktując się z JSP mailowo 

biuro@jsp.org.pl. 

 

12. Webinarium pt. „Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy” 

 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy PIT, 

Ministerstwo Finansów zaprasza do obejrzenia bezpłatnego webinarium pt. „Polski Ład – nowy 

mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy”, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia 

związane z prawidłowym obliczaniem wynagrodzeń pracowników. 

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

13. Kolejny kurs Akademii PARP - „Ochrona własności przemysłowej w MŚP” 

 

Akademia PARP 4 stycznia 2022 r. uruchomiła bezpłatny kurs online pt. „Ochrona własności 

przemysłowej w MŚP”. Kurs zawiera praktyczne porady i wskazówki dla przedsiębiorców 

https://jaslo.praca.gov.pl/-/16731130-trwa-nabor-na-dotacje-w-kwocie-do-5-000-zl-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-rodzaj-przewazajacej-dzialalnosci-oznaczonej-kodem-pkd-56-30-z-
https://www.pfr-podkarpackie.pl/aktualnosci/zmiana-oprocentowania-pozyczek-w-podkarpackim-funduszu-rozwoju-3668.html
https://pl-pl.facebook.com/jasielskie.stowarzyszenie.przedsiebiorcow/
mailto:biuro@jsp.org.pl
https://www.gov.pl/web/finanse/webinarium-polski-lad---nowy-mechanizm-poboru-zaliczek-na-podatek-dochodowy
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zainteresowanych tematyką własności przemysłowej lub chcących chronić przewagę konkurencyjną 

swojego przedsiębiorstwa. 

 

Więcej informacji na stronie PARP oraz Akademii PARP. 

 

14. Z Urzędu... 

 

➢ Osiemnastoma głosami za, przy trzech wstrzymujących się Radni przyjęli budżet Miasta Jasła na 

2022 r. Dochody zaplanowano na poziomie 181,9 mln zł, wydatki mają osiągnąć pułap 195,8 mln zł,  

a przewidywane zadłużenie na koniec 2022 r. powinno wynieść 8,01% planowanych dochodów. Budżet 

przewiduje szereg zadań inwestycyjnych i prorozwojowych. 

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. 

Z treścią Uchwały Budżetowej można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta w Jaśle oraz Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego. 

 

➢ 28 grudnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej przebiegu obwodnicy 

Jasła. Przetarg ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie 

koncepcji wygrała firma Promost Consulting z Rzeszowa. Koszt jej wykonania wynosi 6 mln 600 tys. zł. 

 

Więcej na stronie Urzędu Miasta. 

 

➢ Opublikowano wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do 

sprzedaży w trybie przetargowym. Wykaz obejmuje działki ewidencyjne numer 3249/1 i 3249/3 

położone w obrębie ewidencyjnym Warzyce. 

 

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta oraz na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, 

www.przetargi-gctrader.pl.   

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/77282:nowy-kurs-akademii-parp-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-w-msp
https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=100
https://um.jaslo.pl/pl/budzet-miasta-jasla-na-2022-rok-przyjety/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-dla-przedsiebiorcow-urzedu-miasta-w-jasle_16
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-liv-490-2021-z-dnia-28-grudnia-2021-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-liv-490-2021-z-dnia-28-grudnia-2021-r.html
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/4774/
https://um.jaslo.pl/pl/obwodnica-jasla-podpisanie-umowy-na-wykonanie-koncepcji-programowej/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-dla-przedsiebiorcow-urzedu-miasta-w-jasle_16
https://um.jaslo.pl/pl/wykaz-nieruchomosci-nieruchomosci-bedacych-wlasnoscia-miasta-jasla-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargowym/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-dla-przedsiebiorcow-urzedu-miasta-w-jasle_16
http://www.otoprzetargi.pl/
http://www.przetargi-gctrader.pl/

