Załącznik n r 1
do Aneksu nr 3
do Regulaminu korzystania
z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
w Poczcie Polskiej S.A.

Załącznik Nr 3
do Regulaminu korzystania
z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych

Tabela
dofinansowania świadczeń socjalnych

Dofinansowanie
do wypoczynku
maksymalna
wartość
z faktury =
185% x
Progi dochodowe
wysokość
liczone procentowo od
odpisu
185 % wartości odpisu
ogłoszonego na
Dochód na osobę
ogłoszonego na dany
dany rok
w rodzinie
rok kalendarzowy na
kalendarzowy
obliczony
jednego
na jednego
procentowo od
zatrudnionego w tzw.
%
zatrudnionego
185% odpisu na
normalnych
dofinansowania
w tzw.
jednego
warunkach pracy
z funduszu do
normalnych
zatrudnionego
zaokrąglone do
wypoczynku,
warunkach
w tzw.
pełnego złotego
wycieczek
pracy
normalnych
turystycznych,
zaokrąglone
warunkach pracy
rajdów
do pełnego
obowiązującego
złotego
w dniu 01.01
danego roku
kalendarzowego
maksymalna
kwota na osobę
uprawnioną
zaokrąglona do
pełnego złotego

min
do 80%
powyżej 80% do
150%
powyżej 150% do
200%
powyżej 200% do
300%
powyżej 300%

Dofinasowanie
do wycieczek
/rajdów
maksymalna
wartość
z faktury =
92,5% x
wysokość
odpisu
ogłoszonego
na dany rok
kalendarzowy
na jednego
zatrudnionego
w tzw.
normalnych
warunkach
pracy
zaokrąglone
do pełnego
złotego

Dofinansowanie typu grusza

% dofinansowania liczony od wysokości
odpisu ogłoszonego na dany rok
kalendarzowy na jednego zatrudnionego
w tzw. normalnych warunkach pracy
zaokrąglone do pełnego złotego
za 14 dni wypoczynku

maksymalna
kwota na
kwota na
osobę
%
osobę
kwota za
uprawnioną
dofinansowania uprawnioną osobodzień
zaokrąglona do
(za 14 dni)
pełnego
złotego

max
2 461,20 zł

80%

2 461,00 zł

1 231,00 zł

42%

700,00 zł

50,00 zł

2 461,21 zł 4 614,74 zł

70%

2 154,00 zł

1 077,00 zł

33%

546,00zł

39,00 zł

4 614,75 zł 6 152,99 zł

60%

1 846,00 zł

923,00 zł

28%

462,00 zł

33,00 zł

6 153,00 zł 9 229,48 zł

40%

1 231,00 zł

615,00 zł

14%

238,00 zł

17,00 zł

9 229,49 zł

0%

0,00 zł

0,00 zł

0%

0,00 zł

- zł

