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Zapraszamy na październikową porcję informacji ……  

  

1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w formie dokumentu elektronicznego 

 

 

Na platformie e-Urząd Skarbowy rozszerzony został katalog usług dla podatników dostępnych 
elektronicznie. W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie 
o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W). Warunkiem skorzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na 
doręczenie elektroniczne. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na 
konto podatnika w e-US. Warto pamiętać, że zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną 
jak dokument papierowy. 
 

Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl 

 

2. System e-Faktur (KSeF) w e-mikrofirmie 

 

 

Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowaną wersję aplikacji e-mikrofirma, która została 
zintegrowana a Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Nowa wersja aplikacji umożliwia powiązanie 
istniejącego konta z KSeF, wystawianie faktur w KSeF, odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich 
bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych. 
Aplikację e-mikrofirma można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym. 
 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

3. Głos podatnika – platforma pomysłów, jak ulepszyć prawo podatkowe 

 

 
Głos podatnika to platforma Ministerstwa Finansów, służąca do zgłaszania pomysłów, jak ulepszyć 
prawo podatkowe w naszym kraju. Można za jej pośrednictwem m.in. przekazywać sugestie dotyczące  
nowych rozwiązań podatkowych, czy sposobów jak dostosować prawo do szybko zmieniających się 
wyzwań i technologii. Zgłoszone pomysły są publikowane, a po wprowadzeniu najnowszej aktualizacji 
można je wyszukiwać wg czterech statusów: zrealizowane, w trakcie realizacji, w trakcie analizy oraz 
wyjaśnienia. 
 
Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl. 
 
4. Zestaw praktycznych informacji co musi zawierać etykieta towaru 

 

 

Zanim produkt trafi do obrotu, musi spełnić określone wymagania. Dotyczy to również informacji 
zawartych na jego opakowaniu. Portal biznes.gov.pl przygotował zestawienie najważniejszych 
informacji dotyczących tego co powinna zawierać etykieta na poszczególnych towarach oraz gdzie 
szukać pomocy w prawidłowym oznakowaniu. 
 

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl. 

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-bez-wizyty-w-urzedzie-skarbowym/
https://urzadskarbowy.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/finanse/system-e-faktur-ksef-w-e-mikrofirmie
https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001770
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5. Nowy kurs Akademii PARP – „Wystąpienia publiczne” 
 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła kolejny bezpłatny kurs online, realizowany  
w ramach Akademii PARP. Tym razem tematyka dotyczy wystąpień publicznych. Dzięki udziałowi w tym 
kursie można nauczyć się m.in. tworzenia struktury prezentacji, poznać metody wzmacniania 
komunikatów werbalnych poprzez mowę ciała i ton głosu, dowiedzieć się, jak moderować 
webinaria/wideokonferencje w trakcie ich trwania oraz poznać skuteczne techniki radzenia sobie  
z tremą. 

 
Więcej informacji na stronie Akademii PARP. 

 
6. Konkurs „Lider dostępności priorytetowych branż” 

 

 

W ramach rządowego programu „Dostępność Plus” 2018-2025 został ogłoszony konkurs pn. „Lider 

dostępności priorytetowych branż” dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  

w Polsce, którzy tworzą produkty lub świadczą usługi spełniające kryteria dostępności. Zgłoszenie do 

konkursu drogą online można wysyłać do 31 października br.  

 

Więcej informacji na stronie gov.pl.  

 

7.  Platformy Startowe „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”  

 

 

Do 31 października 2022r. trwa nabór do Platformy Startowej: Rozwój strat-upów w Polsce 

Wschodniej realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Osoby posiadające pomysł 

na innowacyjny produkt lub usługę mogą zgłosić go na Platformę startową, gdzie menadżer inkubacji 

przygotuje szczegółowy plan rozwoju. Po realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji można starać 

się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce 

Wschodniej.  

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

8.  Szkolenie „Social Media – Nowoczesne formy reklamy – Facebook, LinkedIn, Tik Tok” 

 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 20 października 2022 roku w godz. 09:00-11:00  zaprasza na 

bezpłatne szkolenie online pn. „Social Media – Nowoczesne formy reklamy – Facebook, LinkedIn, Tik 

Tok”. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. nowoczesne formy reklamy, działania algorytmów  

w social mediach, planowanie własnego rozwoju i rozwoju firmy z wykorzystaniem social media.  

 

Więcej szczegółów na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.  

 

 

https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=217
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/rusza-konkurs-lider-dostepnosci-priorytetowych-branz-edycja-2022
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/social-media-nowoczesne-formy-reklamy-facebook-linkedin-tik-tok/387/577
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9. Konkurs „Polska Firma Międzynarodowa Czempion 2022” 

 

 

Do 24 października 2022r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu promującego aktywność polskich firm na 

światowych rynkach pn. „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”. Wszystkie polskie firmy 

prywatne mogą ubiegać się o nagrodę w kategoriach Inwestor i Eksporter, a także w kategoriach 

dodatkowych. Udział w konkursie jest bezpłatny, ale niezbędne jest wypełnienie właściwego 

formularza.  

 

Szczegółowe informacji na stronie trade.gov.pl . 

 

10. Z Urzędu…   

  

 

➢ Głosowanie na Jasielski Budżet Obywatelski 

 

Tylko do 24 października 2022 r. trwa głosowanie na jeden spośród dziesięciu projektów 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy 

mieszkaniec Jasła, który ukończył minimum 13 lat może oddać swój głos na zwycięski projekt (jeden 

inwestycyjny i jeden nie inwestycyjny).  

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta w Jaśle.  

 

 

➢ W dniu 20.10.2022r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12 sala nr 102) odbędzie 

się przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń łącznej powierzchni 82,17m2 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Bednarskiej 2 w Jaśle. Przedmiotem najmu jest powierzchnia 

z przeznaczeniem na kawiarnie z zapleczem w Generatorze Nauki GEN w Jaśle.  

 

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta w Jaśle.  

 

 

 

 

 

 

https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/45152-2/
https://um.jaslo.pl/pl/zaglosuj-i-wybierz-najlepsze-projekty-w-jbo/
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-przetargu-na-wynajem-pomieszczen-w-budynku-przy-ul-bednarskiej-2/

