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Zapraszamy na czerwcową porcję informacji ……  

  

1. Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 

ZUS 

 

Do 8 lipca 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały 
okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01). Konkurs jest ogłaszany  
w ramach programu dofinansowania płatników składek. 
Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi lub zredukowania 
niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. 
 

Więcej informacji na stronie ZUS.  

 

2. Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej  

 

 

27 maja 2022r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1137) opublikowana została nowelizacja ustawy o VAT 

przedłużająca rozwiązana tarczy antyinflacyjnej.  Na jej podstawie o dwa miesiące, czyli do 31 lipca br. 

zostaną przedłużone: obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw 

domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie  

z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw oraz obniżona akcyza na lekki olej 

opałowy.  

 

Więcej informacji na gov.pl.  

 

3. Cykl spotkań informacyjnych - Niskie podatki. Webinary online 

 

 

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z PFR Portal od 13 czerwca 

2022 r. rozpoczęło cykl spotkań informacyjnych na temat zmian w systemie podatkowym. Spotkania 

przeznaczone są m.in. dla przedsiębiorców, osób zajmujących się obsługą kard i płac i pracowników. 

Spotkania trwają maksymalnie do 90 minut, są bezpłatne i odbywają się online. Obowiązuje 

wcześniejsza rejestracja.  

 

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

4. Niskie podatki- informacja Ministerstwa Finansów 

 

 

Z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi  w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, potocznie nazwana „niskimi podatkami”. Zakłada ona m.in. obniżenie stawki PIT z 17% na 
12%, pozostawienie podniesionej od 01.01.2022 roku wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł) oraz 
pozostawienie wyższego progu dochodowego (120 tys. zł), po przekroczeniu którego płaci się 32% 
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podatku PIT. Ministerstwo Finansów przygotowało zestawienie najważniejszych informacji 
dotyczących tych zmian. 
 

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

5. Konkurs: „Granty na Eurogranty” 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 11 sierpnia br. prowadzi nabór wniosków do ostatniej 

rundy konkursu „Granty na Eurogranty”, który finansowany jest z Funduszy Europejskich, z Programu 

Inteligentny Rozwój (POIR). Jest to inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, 

które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów 

organizowanych przez Unię Europejską, pozwalająca na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych.  

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

6. e-Faktury i zmiany w fakturowaniu wynikające ze SLIM VAT2 – nagranie i materiały 

 z  webinarium 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem 

webinarium, które odbyło się 24 maja br., e-Faktury i zmiany w fakturowaniu wynikające ze SLIM VAT2. 

Pakiet SLIM VAT2 to zestaw zmian, które ułatwiają rozliczanie podatku od towarów i usług.  

W programie webinarium m.in. transakcje łańcuchowe, opodatkowanie w obrocie nieruchomościami, 

KSeF, co to jest e-Faktura  oraz nowe terminy zwrotu VAT.  

 

Więcej szczegółów na stronie PARP. 

  

7. Z Urzędu…   

  

➢ Rozpoczęły się konsultacje dotyczące Strategii rozwoju ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki na lata 

2022-2030”. Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza 

internetowego, który znajduje się pod adresem www.konsultacje.um.jaslo.pl oraz 

https://um_jaslo.bip.gov.pl/ogloszenia/ Projekt STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE 

WISŁOKI” NA LATA 2022-2030 jest dostępny pod adresem https://um_jaslo.bip.gov.pl/ogloszenia/ 

Ponadto Strategia w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta w Jaśle, Wydział 

Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych (ul. Floriańska 8a, II piętro) w godzinach pracy urzędu. 

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta w Jaśle. 

 

➢Tylko do czwartku, 30 czerwca, można zgłaszać propozycje w ramach Jasielskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach: na projekty inwestycyjne 

zarezerwowano pulę 400 tys. zł oraz na projekty społeczne – 100 tys. zł. 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta w Jaśle. 

https://www.gov.pl/web/finanse/niskie-podatki-kto-zaplaci-od-lipca-wyzsze-zaliczki-i-dlaczego
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#opis
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/81476:e-faktury-i-zmiany-w-fakturowaniu-wynikajace-ze-slim-vat2
http://www.konsultacje.um.jaslo.pl/
https://um_jaslo.bip.gov.pl/ogloszenia/
https://um_jaslo.bip.gov.pl/ogloszenia/
https://um.jaslo.pl/pl/wez-udzial-w-konsultacjach-dotyczacych-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-dorzecze-wisloki-na-lata-2022-2030/
https://um.jaslo.pl/pl/wez-udzial-w-konsultacjach-dotyczacych-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-dorzecze-wisloki-na-lata-2022-2030/
https://um.jaslo.pl/pl/zostaly-jeszcze-tylko-3-dni-na-zlozenie-projektow-do-jbo/

