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Zapraszamy na kwietniową porcję informacji ……  

  

1. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 

przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych 

 

Od 13 kwietnia 2022 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru 

składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych 

na zasadach ogólnych tj. według skali lub podatkiem liniowym albo podatkiem zryczałtowanym. 

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 807).  

 

Więcej szczegółów na stronie ZUS.  

 

2. Roczne rozliczenie podatkowe za 2021 r. – usługa Twój e-PIT   

 

 

W tym roku podatnicy mają o dwa dni więcej na rozliczenie się z podatku dochodowego PIT za 2021 r. 

Ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji upływa 2 maja 2022 r. ponieważ 30 kwietnia wypada  

w sobotę. Dostęp do usługi Twój e-PIT umożliwia e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl.   

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.  

 

3. Warsztaty dla MŚP na temat CSR i zrównoważonego rozwoju  

   

 

Grupa robocza ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR działająca przy Zespole do 

spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu 

pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne warsztaty 

online pt. „CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju”, które odbędą się  26-29 kwietnia 2022r. 

w godzinach 09:00 – 14:50.  

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat kluczowych trendów społecznych, gospodarczych 

i politycznych związanych z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, a przy tym oczekiwaniami rozwoju 

praktyk odpowiedzialnego biznesu. Projekt kierowany jest do przedstawicieli MŚP. Uczestnictwo jest 

możliwe po wcześniejszej rejestracji na formularzu zgłoszeniowym.  

 

Więcej informacji na stronie Grupy Profesja.  

 

4. Szkolenie: „Niezbędnik wykonawcy – Jak złożyć ofertę i zawrzeć umowę?  

  

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 29 kwietnia 2022r. od godziny 12:00 do 13:30 zaprasza na 

bezpłatne szkolenie on-line pt. „Niezbędnik wykonawcy – Jak złożyć ofertę i zawrzeć umowę”. 

Szkolenie zawiera przydatne wskazówki dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. 

Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszej rejestracji. 

Więcej szczegółów na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000807
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/2/zmiany-w-zasadach-ustalania-podstawy-wymiaru-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-dla-przedsiebiorcow/4549117
https://www.podatki.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/finanse/rozlicz-pit-do-2-maja-skorzystaj-z-uslugi-twoj-e-pit
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAATSAYvZURU5OSTQ3WEkyWU9KS0o0NUZBNUkxSjY4NS4u
https://grupaprofesja.com/csr-i-innowacje-dla-zrownowazonego-rozwoju/
https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/niezbednik-wykonawcy-jak-zlozyc-oferte-i-zawrzec-umowe/237/338
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5. Podatek VAT w MŚP - kurs Akademii PARP 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza na bezpłatny kurs w zaktualizowanej 

odsłonie, który dostępny jest od 25 kwietnia 2022r. na portalu Akademii PARP. Kurs skierowany jest 

do osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy 

chcą dowiedzieć się wszystkiego na temat podatku VAT.  

 

Więcej informacji na stronie Akademii PARP.  

 

6. Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Strefa Pomysłodawcy. Wsparcie 4.0” 

 

 

Strefa Pomysłodawcy to ogólnopolski pilotażowy program Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, który 

wspiera innowacyjność w Polsce. Projekt skierowany jest do osób, które mają innowacyjny pomysł lub 

są innowatorem lub wynalazcą. W ramach projektu oferowane jest wparcie merytoryczne ekspertów 

i dedykowanych managerów, analiza biznesowa pomysłu, pakiet szkoleń i zaplecze technologiczne.  

III runda naboru trwa do 14 maja 2022 roku. Wymagane jest wypełnienie online wniosku.  

 

Więcej szczegółów na stronie strefypomysłodawcy.pl  

 

7. Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju 

 

 

Od 1 kwietnia 2022 r. zmienione zostało oprocentowanie pożyczek obrotowych i hipotecznych  

w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. Obecnie obowiązuje oprocentowanie zmienne od 4,42%. 

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 3,42%. 

 

Więcej informacji na stronie PFR. 

  

8. Z Urzędu…   

  

➢ Do 29 kwietnia br. trwa nabór wystawców na Jasielskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery. Targi są 
doskonałą okazją do zaprezentowania działalności firmy oraz promocji ofert pracy, stażu lub praktyk. 
Biorąc udział w tym wydarzeniu firmy mają szansę na pozyskanie kandydatów o wymaganych 
kwalifikacjach oraz różnorodnych kompetencjach. 

Udział w targach jest bezpłatny. Firmy zainteresowane udziałem powinny przesłać uzupełnione 
dokumenty zgłoszeniowe na adres e-mail: wp@um.jaslo.pl  

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.  

 

https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=51
https://strefapomyslodawcy.pl/aplikuj-w-iii-rundzie-naboru/
https://strefapomyslodawcy.pl/
https://www.pfr-podkarpackie.pl/aktualnosci/zmiana-oprocentowania-pozyczek-w-podkarpackim-funduszu-rozwoju-4325.html
mailto:wp@um.jaslo.pl
https://um.jaslo.pl/pl/ruszyl-nabor-wystawcow-na-jasielskie-targi-pracy-edukacji-i-kariery/
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➢ 18 maja 2022r. w godzinach 9-17 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle 

przy ul. Sikorskiego 15 odbędą się Jasielskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery. Celem Targów jest 

przedstawienie potencjału lokalnych firm, pokazanie nowych perspektyw i trendów na rynku pracy,  

a także pomoc uczestnikom w podjęciu decyzji jak kształtować swoją przyszłość.  

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.  

https://um.jaslo.pl/pl/jasielskie-targi-pracy-edukacji-i-kariery/

