
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia ON-LINE: 

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ GMINY 
 

- ORAZ WZORY UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2022 R.  

- ZE WSZYSTKIMI STAWKAMI 
 

Termin szkolenia:  
 

21 października 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. PRZEDSTAWIENIE WSZYSTKICH WZORÓW UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2022 ROK – ZE 

STAWKAMI MINIMALNYMI I MAKSYMALNYMI ORAZ CENAMI DREWNA I ŻYTA.  
 

II. ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE UCHWAŁ PODATKOWYCH WPROWADZAJĄCYCH POMOC 

PUBLICZNĄ I POMOC DE MINIMIS. 
 

III. ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ I DE MINIMIS – POSTĘPOWANIE W 

RAZIE PRZEKROCZENIA KRAJOWEGO LIMITU POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE. 
 

IV. PRZESŁANKI STOSOWANIA ULG PODATKOWYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 ORAZ ULG 

NA PODSTAWIE ORDYNACJI PODATKOWEJ. 
 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze miast i gmin; 

2) Pracownicy urzędów miast i gmin – zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi oraz udzielaniem 

pomocy publicznej.  
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 
 

I. PRZEDSTAWIENIE WSZYSTKICH WZORÓW UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2022 ROK – ZE 

STAWKAMI MINIMALNYMI I MAKSYMALNYMI ORAZ CENAMI DREWNA I ŻYTA:  

1. Omówienie uchwał w sprawie stawek podatkowych – na bazie przekazywanych wzorów – z podaniem 

stawek maksymalnych, a także stawek minimalnych w podatku od środków transportowych na 2022 r. 

2. Przedstawienie uchwał w sprawie obniżenia ceny żyta i drewna, z uwzględnieniem w treści wzorów cen 

opublikowanych przez Prezesa GUS na 2022 rok. 

3. Omówienie pozostałych wszystkich – obowiązkowych i fakultatywnych – wzorów uchwał w sprawie 

podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. 
 

II. ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE UCHWAŁ PODATKOWYCH WPROWADZAJĄCYCH POMOC 

PUBLICZNĄ I POMOC DE MINIMIS: 

1. Zasady opiniowania uchwał wprowadzających pomoc de minimis oraz przekazywania do UOKiK-u uchwał 

wprowadzających inwestycyjną pomoc regionalną. 

2. Procedura stosowania w praktyce uchwał zwierających pomoc de minimis i pomoc de minimis w 

rolnictwie – działania organu podatkowego w tym zakresie. 

3. Działania  beneficjentów pomocy publicznej i pomocy de minimis w celu uzyskania pomocy na podstawie 

uchwał rad gmin. 

4. Obowiązek składania zaświadczeń o pomocy de minimis i informacji o uzyskanej pomocy publicznej – 

corocznie wraz z deklaracją podatkową. 

5. Obowiązek beneficjentów pomocy de minimis udzielanej na podstawie uchwały - informowania organu 

podatkowego o otrzymaniu takiej pomocy w terminie 7 dni od jej przyznania. 

6. Działania organu podatkowego w celu udzielenia pomocy na podstawie uchwał – w stosunku do 

osób prawnych oraz osób fizycznych.  



 

 

III. ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ I DE MINIMIS – POSTĘPOWANIE W 

RAZIE PRZEKROCZENIA KRAJOWEGO LIMITU POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE: 

1. Unijna definicja pomocy publicznej i pomocy de minimis – przesłanki stosowania przepisów pomocowych. 

2. Unijne warunki dopuszczalności udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis i pomocy de minimis w 

rolnictwie. 

3. Formy (sposoby) udzielania pomocy publicznej przez gminy – rodzaje decyzji, uchwał i umów 

generujących obowiązek zastosowania przepisów pomocowych. 

4. Zasady obliczania wartości pomocy udzielanej w różnych formach – przykłady matematycznych obliczeń 

EDB z zastosowaniem wzorów z rozp. Rady Ministrów. 

5. Obowiązkowe dokumenty składane przez beneficjentów przy ubieganiu się o pomoc publiczną i pomoc de 

minimis – analiza formularzy informacji przedsiębiorców i rolników. 

6. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy, w zależności od formy jej przyznania – obowiązkowe 

działania organów gminy w tym zakresie. 

7. Zasady i procedura udzielania ulg w podatku rolnym z tytułu: nabycia, zagospodarowania nieużytków, 

scalania i wymiany gruntów – stanowiących pomoc de minimis w rolnictwie. 

8. Działania gmin w przypadku przekroczenia krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie w 

2021 roku – przykłady wzorów decyzji wydawanych w tej sytuacji. 

9. Zasady i procedura udzielania ulgi inwestycyjnej w zależności od rodzaju inwestycji (budynki 

inwentarskie, panele fotowoltaiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne). 

10. Sprawozdania z udzielonej pomocy – sposób ich wypełniania i przekazywania. 
 

IV. PRZESŁANKI STOSOWANIA ULG PODATKOWYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 ORAZ ULG 

NA PODSTAWIE ORDYNACJI PODATKOWEJ: 

1. Warunki dopuszczalności pomocy publicznej, udzielanej w związku z COVID-19 – wprowadzone przez 

komunikat Komisji Europejskiej. 

2. Treść i zasady podejmowania uchwał rad gmin w sprawie zwolnienia i przedłużenia terminu płatności 

podatku od nieruchomości w 2021 roku dla przedsiębiorców w związku z COVID-19. 

3. Rodzaje ulg podatkowych w związku z epidemią udzielane na podstawie Tarczy Antykryzysowej - 

przesłanki i zasady ich stosowania. 

4. Stosowana dokumentacja i procedura udzielania ulg podatkowych – odroczenia i rozłożenia na raty – w 

związku z epidemią. 

5. Zasady dokumentowania spadku obrotów gospodarczych w związku z COVID-19, uprawniające do 

otrzymania ulgi z powodu epidemii. 

6. Zasady i procedura udzielania ulg podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej. 

7. Interpretacja przesłanek ważnego interesu podatnika i interesu publicznego – uprawniających do 

przyznania ulg podatkowych. 

8. Zakres przepisów w sprawie pomocy publicznej i pomocy de minimis stosowanych wobec 

przedsiębiorców i rolników – przy udzielaniu ulg na podstawie Ordynacji podatkowej. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na 

ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych; 

4) przykładowe wzory:  

a) wszystkich uchwał podatkowych na 2022 rok:  

b) pism, wezwań i decyzji w zakresie przyznania i odmowy ulg z powodu COVID-19, 

c) uchwał rad gmin wprowadzających zwolnienia i przedłużenia terminów płatności podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców w 2021 r., 

d) zawiadomień o uchybieniu terminu przez strony oraz innych pism w tych sprawach, 



 

 

e) decyzji przyznających i odmownych w zakresie pomocy de minimis, wydawanych na 

podstawie Ordynacji podatkowej, 

f) decyzji przyznających i odmownych oraz pism w zakresie ulg udzielanych na podstawie 

ustawy o podatku rolnym - 

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych z zakresu, m.in. podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, procedury 

podatkowej, pomocy publicznej, egzekucji administracyjnej oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym.  

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 

Cena: 320 zł od jednej osoby 

(obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 
 

 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – podanego 

przy zgłoszeniu. 

 
 

AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 
(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
PODATKI,%20ODPADY,%20POMOC%20PUBLICZNA,%20EGZEKUCJA,%20AKCYZA/PODATKI%20-%20SZKOLENIA/Panele%20i%20pomoc%20na%20COVID%20-%2014.04.2021/www.wiedzasamorzadu.pl

