Jarosław Alejun
dla uczestników
zielonogórskiego.

informuje, iż jest koordynatorem wycieczki/wyjazdu
Wspólnej Działalności Socjalnej GK ENEA obszaru

Zimowe szaleństwo w Austrii - 2022 r.
w terminie: 22.01 – 30.01.2022 r.
cena: 3490,00 zł/os
Wyjazd jest dofinansowany z Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dofinansowanie przysługuje pracownikom, emerytom, rencistom i innym osobom
uprawnionym, w tym uprawnionym członkom ich rodzin.
Tabela dofinansowania dla uczestników wycieczki/wyjazdu:
Dochód brutto na jednego członka
rodziny w 2020 roku

Koszt wycieczki
na osobę

Wysokość
dofinansowania dla
osoby uprawnionej*

[zł]

[zł]

[zł]

do 25.000
powyżej 25.000 do 35.000
powyżej 35.000 do 45.000
powyżej 45.000 do 60.000
powyżej 60.000

3490,00 zł
3490,00 zł
3490,00 zł
3490,00 zł
3490,00 zł

60 % = 1500 zł
55 % = 1375 zł
50 % = 1250 zł
45 % = 1125 zł
40 % = 1000 zł

*Należy uiścić pełną odpłatność. Przyznane dofinansowanie będzie wypłacone po powrocie
z wyjazdu i udokumentowaniu przez Koordynatora uczestnictwa.
Testy na Covid – 19 nie podlegają dofinansowaniu z Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Uwaga! Wszystkie świadczenia wypłacane z FŚS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przypominamy, iż wszystkie osoby wnioskujące o udzielenie świadczenia z ZFŚS zobowiązane
są do złożenia Oświadczenia w sprawie wysokości dochodu na jednego członka rodziny w 2020 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielenia dofinansowania zawiera Preliminarz Wspólnej
Działalności Socjalnej GK Enea na 2021 rok.
Informacje związane z pandemią Covid - 19
Koordynator
przypomina,
że
wszyscy
uczestnicy
wycieczki
są do przestrzegania ograniczeń obowiązujących w trakcie trwania wyjazdu.

zobligowani

Koordynator informuje, iż podczas wyjazdu uczestnika obowiązują następujące obostrzenia
związane z pandemią Covid - 19:
 zachowane odległości 1,5 m,
 dezynfekcja dłoni,
 maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.
Koordynator przypomina, iż wszystkich pracowników, którzy wezmą udział w wycieczce
zagranicznej obowiązują wytyczne Sztabów Kryzysowych w GK Enea, zgodnie z którymi
Pracodawca w danej Spółce może wymagać poinformowania przełożonych o fakcie wyjazdu
w celu ustalenia ewentualnej konieczności udania się na pracę zdalną / kwarantannę. Pracownik
ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wewnętrznych regulacji Pracodawcy.

W
przypadku odwołania
wycieczki z powodu pandemii,
uczestnik otrzymuje
zwrot kosztów w postaci bonów o wartości 105% kwoty lub gotówkę w przeciągu 180 dni.

Uczestnicy zostaną zawiadomieni o wszelkich zmianach w obostrzeniach, które nastąpią
po opublikowaniu komunikatu.
Aktualne informacje dotyczące obostrzeń w Austrii dostępne są na stronie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/austria
Austria otwiera się dla zaszczepionych i ozdrowieńców.

Wymagane szczepienia:
Johnson musi być ponowiony drugą dawką dowolnego producenta (obowiązuje od 3.01.2022)
Astra, Biontech i Moderna muszą być min. 2 dawki nie starsze niż 9 miesięcy
(po upływie 9 miesięcy wymagana 3 dawka przypominająca)
Dzieci do 12 roku życia bez testów i szczepień
Dzieci powyżej 12 lat: testy PCR (okres przejściowy)
Chętni mogą się zgłaszać od 13.12.2021 r. do 17.12.2021 r.
Dopuszcza się następujące formy zgłoszenia:
- mail z poczty służbowej,
- mail przesłany w imieniu zainteresowanego przez innego upoważnionego
(np. przełożonego),
- mail z poczty prywatnej
Nie dopuszcza się przyjmowania zgłoszeń grupowych.

Zapisy przyjmuje:
Jarosław Alejun
jaroslaw.alejun@operator.enea.pl
tel. 509584292

Uwaga
Wszyscy chętni, którzy zostaną zakwalifikowani, zobowiązani są do uiszczenia pełnej
odpłatności.
Pełne dofinansowanie będzie wypłacone po powrocie z wyjazdu i udokumentowaniu
przez koordynatora uczestnictwa pobytu danej osoby.
Płatności należy dokonywać do dnia 20.12.2021 r. na podane poniżej konto:
NSZZ „Solidarność”
PKO BP S.A.
78 1020 5402 0000 0002 0418 8280

Szczegółowy program wycieczki w załączeniu.
Liczba miejsc ograniczona.

