KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OD DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO COVID-19, NR 17, 7 MAJA 2020
Mam nadzieję, że zarówno Państwo jak i Wasze rodziny mają się dobrze.
Program Poświęcenia Wynagrodzenia o nazwie ‘Rowerem do Pracy’
W ramach prowadzonych przez nas aktualnie rozmów i naszych planów dotyczących wyjścia
z kwarantanny oraz powrotu do normalności, niezależnie od tego kiedy to nastąpi i tego jak
będzie to wyglądać, rozważamy obecnie wiele różnorakich kwestii i jedną z nich jest sposób
w jaki pracownicy mogą chcieć podróżować do pracy w przyszłości. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że pracownicy mogą wziąć pod uwagę, z pewnością w krótkiej i nieco dłużdzej
perspektywie, podróżowanie do pracy rowerem, a nie korzystanie z transportu publicznego
bądź transportu wspólnego, jeżeli istnieć będzie dla nich taka właśnie opcja. Mając to na
uwadze, w tym roku postanowiono udostępnić Program o nazwie ‘Rowerem do Pracy’ nieco
wcześniej i na dłuższy niż normalnie okres.
Program Poświęcenia Wynagrodzenia Tayside Contracts ‘Rowerem do Pracy’ (Tayside
Contracts’ Cycle to Work Salary Sacrifice Scheme) będzie otwarty dla nowych wniosków
w okresie od 11 maja 2020 do 28 sierpnia 2020 roku. Pracownicy, którzy zarabiają powyżej
dolnego limitu zarobków (obecnie £120 tygodniowo) i którzy będą korzystać z roweru do
podróżowania do pracy będą uprawnieni do skorzystania z programu. Program, który jest
administrowany przez ‘Halfords Cycle2work’ oferuje pracownikom wybór przecenionych
rowerów i akcesoriów do kwoty równej £600. Program pozwala pracownikom na zawarcie
tylko jednej umowy najmu z opcją zakupu w dowolnym momencie.
Tayside Contracts dokona zakupu roweru i akcesorii w imieniu wnioskodawcy i dokona 12
miesięcznych lub 13, 4-tygodniowych potrąceń z ich wynagrodzenia, aby odzyskać poniesiony
koszt. Po zakończeniu umowy najmu z Tayside Contracts, pracownik będzie zobowiązany do
zawarcia przedłużonej umowy najmu z ‘Halfords’ na kolejne 4 lub 5 lat, w zależności od
pierwotnego kosztu roweru. Po przedłużonej umowie najmu zostanie osiągnięta pozycja
neutralna pod względem kosztów zgodnie z wytycznymi Urzędu Skarbowego i Podatkowego
w Wlk. Brytanii (HMRC), a zatem własność może być przeniesiona na wnioskodawcę bez
dodatkowych kosztów.
Aby wziąć udział w programie należy podać numer referencyjny programu Tayside Contracts,
jakim jest TCC2W i swój Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number).
Aplikacje internetowe
Aby wziąć udział w Programie ‘Rowerem do Pracy’ należy udać się na stronę internetową
Halfords Cycle2work Scheme, http://www.cycle2work.info. Wymagane jest zarejestrowanie
się w programie na stronie internetowej, używając numeru referencyjnego Tayside Contracts
i ich unikalnego loginu, jaki zostanie wysłany do wnioskodawcy bezpośrednio z Halfords.

Następnie należy ubiec się online o wybrany przez nich Elektroniczny List Odbioru E-LoC
(Electronic Letter of Collection) i wypełnić umowę najmu. Po zakończeniu tego procesu
Tayside Contracts zatwierdzi wniosek online, co uruchomi wysłanie do osoby wnisokującej
e-maila zawierającego E-LoC. Po otrzymaniu E-LoC będzie można udać się niezwłocznie po
odbiór roweru i akcesoriów z Halfords lub (innego) zatwierdzonego lokalnego sprzedawcy.
Aplikacje telefoniczne
W przypadku braku dostępu do Internetu, wniosek można złożyć kontaktując się z Działem
Wsparcia Technicznego Halfords (Halfords Helpdesk) pod numerem telefonu 0345 504 6444.
Wniosek zostanie wtedy wypełniony przez telefon, a umowa najmu zostanie wysłana do
podpisu.
Po podpisaniu wniosku należy go zwrócić w opłaconej kopercie zwrotnej, dostarczonej przez
Halfords. Po otrzymaniu wypełnionego wniosku, Halfords przekaże go do Tayside Contracts
pocztą elektroniczną do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu wniosku, List do Odbioru zostanie
wysłany do wnioskodawcy i powinien do niego dotrzeć następnego dnia.
Uwaga
Udział w Programie Poświęcania Wynagrodzenia ‘Rowerem do Pracy’ może mieć wpływ na
Zasiłki Powszechne (Universal Credits). Jednak w celu uzyskania konkretnych porad na ten
temat należy skontaktować się z lokalnym Biurem ds. Zasiłków dla Osób Pracujących (Working
Tax Credit Office) lub Urzędem Skarbowym i Podatkowym w Wlk. Brytanii (HM Revenues &
Customs).
Jest to poświęcanie wynagrodzenia – co oznacza, że kwota miesięcznej spłaty zostanie
odliczona od Twojego wynagrodzenia (przed potrąceniami na składki emerytalne, podatek
i Ubezpieczenie Społeczne).
Więcej informacji na temat Programu ‘Rowerem do Pracy’ znajduje się na stronie Tayside
Contracts o nazwie ‘Intranet’. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych
wyjaśnień odnośnie jakiegokolwiek aspektu programu należy się skontaktować z Jenny
McAllister, HR Adviser pod numerem telefonu 01382 834043.
Jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili, a chcieliby dostarczyć nam swój adres email, aby móc
korzystać z dostępu do komunikacji elektronicznych, takie jak ta, swój adres email należy
przekazać do Communications@tayside-contracts.co.uk. Państwa adresu email nie
przekażemy żadnym osobom trzecim ani nie użyjemy do celów innych od tych polegających
na komunikacji z Państwem.
Iain C Waddell, Dyrektor Zarządzający, 7 maja 2020 roku

