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Zapraszamy na marcową porcję informacji ……  

  

1. Roczne sprawozdanie do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (BDO) do 15 marca br. 

 

Do 15 marca 2022 r. za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach  

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) podmioty zobowiązane muszą złożyć:  

- sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; 

- sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.  

Przypominamy, że obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku złożenia sprawozdania zerowego 

w przypadku nie wytwarzania odpadów, ani nie wprowadzania do obrotu produktów i opakowań. 

 

Więcej informacji na stronie BDO.  

 

2. E-Urząd Skarbowy (e-US) 

 

 

E-Urząd Skarbowy to nowoczesne rozwiązanie komunikacji na linii urząd skarbowy – podatnik. 

Logowanie do serwisu odbywa się za pośrednictwem Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub poprzez 

bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel. Informacje i sprawy jakie można znaleźć na e-Urzędzie 

Skarbowym to min.: usługa Twój e-PIT, informacje o zwrocie podatku (PIT i VAT), ZAW-NR, ZAP-3, 

płatności on-line, dostęp do aktów notarialnych, rejestracja do e-TOLL i wiele innych.  

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów oraz w serwisie e-Urząd Skarbowy.  

 

3. Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 r. 

   

 

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań 

skonsolidowanych za 2021 r. Wydłużenie terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie 

sprawozdań finansowych dotyczy jednostek sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych, 

jednostek sektora finansów publicznych oraz podatników podatku dochodowego od osób 

prowadzących księgi rachunkowe.  

Więcej informacji na stronie gov.pl  

 

4. Webinarium: „Dotacje na strat – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 

roku życia na terenie województwa podkarpackiego” 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza 18 marca 2022 r. od godziny 

11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting na bezpłatne webinarium pt. „Dotacje na 

start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa 

podkarpackiego”.  

Rejestracja na webinarium odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 

 

Więcej szczegółów na stronie Portalu Funduszy Europejskich.  

https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-zblizajacym-sie-terminie-skladania-sprawozdan-w-systemie-bdo-2/
https://www.gov.pl/web/finanse/liczba-logowan-do-e-urzedu-skarbowego-przekroczyla-60-milionow
https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
https://www.gov.pl/web/finanse/dluzsze-terminy-sprawozdawcze-za-2021-rok
https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/dotacje-na-start3/register
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-mielcu-zaprasza-na-bezplatne-webinarium-dotacje-na-start-fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia-na-terenie-wojewodztwa-podka/
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5. Webinarium „Wsparcie dla przedsiębiorców – pożyczka antyinflacyjna z gwarancją” 

  

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy łódzkiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. 

prof. Jerzego Dietla we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.,  24 marca 2022r. o godzinie 

10:00 organizuje bezpłatne webinarium pt. „Wparcie dla przedsiębiorców – pożyczka antyinflacyjna  

z gwarancją”. W programie webinarium przedstawienie oferty ARP w zakresie pożyczki antyinflacyjnej 

oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. 

Udział w wydarzeniu po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza.  

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

6. Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju 

  

 

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

Sp. z o.o. Obecnie obowiązuje oprocentowanie zmienne od 3,85%. Zmiana oprocentowania pożyczek 

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

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

2,85%. 

 

Więcej informacji na stronie PFR.  

 

7. Kurs Akademii PARP: „ Dochodzenie i zarządzanie należnościami od kontrahentów”  

 

 

Akademia PARP uruchomiła kurs on-line pt. „Dochodzenie i zarządzanie należnościami od 

kontrahentów”. Kurs zawiera praktyczne porady i wskazówki w zakresie metod zabezpieczenia firmy 

przed nierzetelnymi płatnikami oraz sposobów dochodzenia należności. Po ukończeniu kursu dostępny 

jest certyfikat.  

 

Więcej szczegółów na stronie Akademii PARP.  

 

8. Szkolenie: „Jak rozwinąć biznes dzięki mediom społecznościowym”  

 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 16 marca 2022r. od godziny 9:00 do 11:00 zaprasza na bezpłatne 

szkolenie on-line pt. „Jak rozwinąć biznes dzięki mediom społecznościowym”. Szkolenie zawiera 

przydatne wskazówki dla przedsiębiorców, którzy za pomocą mediów społecznościowych chcą rozwijać 

swoją firmę. Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszej rejestracji.  

 

Więcej szczegółów na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.    

 

9. Przedsiębiorca z POWERem 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaNpFjY3xLFrO0rI2rgbNIMt2U-VRlyQrhMUZKH231fCQ-gA/viewform
https://www.een.org.pl/component/content/article/78547:webinarium-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-pozyczka-antyinflacyjna-z-gwarancja-24-marca
https://www.pfr-podkarpackie.pl/aktualnosci/zmiana-oprocentowania-pozyczek-w-podkarpackim-funduszu-rozwoju-4206.html
https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=144
https://szkolenia.pfp.com.pl/logowanie
https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/jak-rozwinac-biznes-dzieki-mediom-spolecznosciowym/178/268
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Firma INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt ze środków Unii Europejskiej  

pt. „Przedsiębiorca z POWERem!” Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat z województwa 

podkarpackiego. W jego ramach można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

w kwocie 39 850 zł. 

 

Więcej informacji pod numerami telefonów: 13 440 50 80; 663 122 330 oraz na stronie internetowej 
dedykowanej projektowi: www.dotacjemlodzi.innovo.edu.pl  
 

 

10. Z Urzędu…   

  

➢ Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle zaprasza na warsztaty „Czas na własny biznes”, dotyczące 
pozyskania środków zewnętrznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Więcej informacji na stronie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. 

 

➢  W dniu 14 marca 2022 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 23- Warzyce 
obejmującej działkę ewidencyjną nr 3249/1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 r., aby do 
niego przystąpić należy do dnia 13 kwietnia 2022 r., na konto Urzędu Miasta Jasła, wpłacić wadium.  
 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. 

 

 

http://www.dotacjemlodzi.innovo.edu.pl/
https://inkubatorjaslo.pl/
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-przetargu-na-na-oddanie-w-uzytkowanie-wieczyste-nieruchomosci-gruntowej-dz-ewid-nr-3249-1-obr-23-warzyce/

