NOTA INFORMACYJNA DZIAŁU KADR HR – MAJ 2021 ROKU
Program Poświęcania Wynagrodzenia o nazwie ‘Rowerem Do Pracy’
Z uwagi na to, że wychodzimy z trwającej obecnej pandemii COVID-19 , Tayside Contracts uznaje, że

pracownicy mogą zechcieć rozważyć podróżowanie do pracy rowerem, zamiast korzystania z
transportu publicznego lub wspólnego, jeżeli istnieje dla nich taka opcja. Mając to na uwadze,
cieszymy się, że jesteśmy w stanie ponownie otworzyć nasz coroczny Pogram
o nazwie ‘Rowerem do Pracy’ na okres od 1 czerwca 2021 do 30 czerwca 2021 roku.
Program Poświęcania Wynagrodzenia Tayside Contracts o nazwie ‘Rowerem do Pracy’ (Cycle to Work
Salary Sacrifice Scheme) będzie otwarty dla nowych wnioskodawców w tym właśnie okresie, a
pracownicy zarabiający powyżej dolnego limitu zarobkowego (wynoszącego obecnie £120
tygodniowo), którzy będą dojeżdżać do pracy rowerem będą się kwalifikować do uczestnictwa w
programie. Program, jaki jest administrowany przez ‘Halfords Cycle2work’, oferuje pracownikom
asortyment rowerów i akcesoriów o cenie do wartości £700. Program zezwala pracownikowi na
zawarcie tylko jednej umowy kupna-sprzedaży ratalnej (hire purchase agreement) w dowolnym
momencie.
Tayside Contracts dokona zakupu roweru i akcesoriów w imieniu wnioskodawcy oraz dokona 12
miesięcznych lub 13.4 tygodniowych potrąceń z wynagrodzenia pracownika, aby odzyskać
poniesione koszty. Pod koniec umowy najmu z Tayside Contracts, pracownik będzie zobowiązany do
zawarcia przedłużonej umowy najmu z Halfords na kolejne 4 lub 5 lat, zależnie od ceny początkowej
roweru. Po zawarciu przedłużonej umowy najmu pozycja neutralna pod względem kosztów będzie
osiągnięta zgodnie z wytycznymi Urzędu Skarbowego i Podatkowego w Wielkiej Brytanii (HMRC) , a
zatem prawo własności może być przeniesione na wnioskodawcę bez dodatkowych opłat.
Aby stać się członkiem programu należy podać uzyskany od Tayside Contracts numer referencyjny
programu, jakim jest TCC2W oraz swój Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance
Number).
Wnioski Składane przez Internet
Aby uczestniczyć w Programie ‘Rowerem Do Pracy’ należy udać się na stronę internetową 'Halfords’
Cycle2work Scheme’ pod adresem http://www.cycle2work.info. Na tej stronie należy zarejestrować
się w programie, podając uzyskany od Tayside Contracts numer referencyjny programu oraz swój
unikalny
login,
jaki
wnioskodawca
uzyska
bezpośrednio
z Halfords.
Następnie należy ubiec się online o wybrany przez nich Elektroniczny List Odbioru, tzw. E-LoC
(Electronic Letter of Collection) oraz wypełnić umowę najmu. Po zakończeniu tego procesu Tayside
Contracts zatwierdzi wniosek online, a do wnioskodawcy wysłany będzie e-mail zawierający E-LoC.
Po otrzymaniu E-LoC można prawie natychmiast udać się po odbiór roweru i akcesoriów z Halfords
bądź (innego) zatwierdzonego lokalnego sprzedawcy.
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Wnioski Składane przez Telefon
Osoby nie mające dostępu do Internetu, mogą składać wnioski dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta
Halfords (Halfords Helpdesk) na numer 0345 504 6444. Wniosek zostanie wypełniony przez telefon,
a umowa najmu zostanie przesłana do wnioskodawcy do podpisu.
Podpisany wniosek należy odesłać w dostarczonej przez Halford kopercie zwrotnej ze znaczkiem. Po
otrzymaniu wypełnionego (i podpisanego) wniosku Halfords przekaże go drogą elektroniczną do
Tayside Contracts do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu (wniosku) do wnioskodawcy zostanie wysłany
List Odbioru (the Letter of Collection), jaki wnioskodawca powinien otrzymać następnego dnia.
Uwaga
Uczestnictwo w Programie Poświęcania Wynagrodzenia może wpłynąć na Ulgi Podatkowe (Universal
Credits) osoby biorącej w nim udział. Niemniej jednak, w celu uzyskania konkretnej porady na ten
temat należy się skontaktować ze swoim lokalnym Urzędem wypłacającym Zasiłki dla Osób
Pracujących o Niskich Dochodach (Working Tax Credit Office) lub z Urzędem Skarbowym i
Podatkowym w Wielkiej Brytanii (HM Revenues & Customs).
Jest to program poświęcania wynagrodzenia – (w ramach jakiego) kwota miesięcznej spłaty będzie
potrącana z wynagrodzenia pracownika (zanim potrącona zostanie składka emerytalna, podatek oraz
składka na Ubezpieczenie Społeczne).
Dodatkowe informacje na temat Programu o nazwie ‘Rowerem Do Pracy’ znajdują się na stronie
‘Intranet’ oraz na stronie internetowej Tayside Contracts. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu
uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jakiegokolwiek aspektu programu należy się
skontaktować z Jenny McAllister, HR Adviser pod numerem telefonu 01382 834043.
W celu uzyskania tego dokumentu lub (innych) powiązanych z nim dokumentów
przetłumaczonego/ych na inny język bądź w innym formacie, np. audio lub napisanego/ych dużą
czcionką należy się skontaktować z Angie Thompson, Equalities and Communications Manager pod
numerem telefonu 01382 834165 lub na adres angie.thompson@tayside-contracts.co.uk
Jeśli jeszcze tego Państwa nie zrobili a chcieliby podać nam swój adres e-mail, aby skorzystać z
elektronicznego dostępu do komunikatów takich jak ten, swój adres e-mail należy przesłać do
Communications@tayside-contracts.co.uk. Państwa adresu e-mail nie przekażemy żadnym osobom
trzecim ani nie wykorzystamy do celów innych od tych polegających na komunikowaniu się z
Państwem.
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