Komunikat nr 33/2013
Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 4 grudnia 2013 roku

w sprawie: zniżek dla pracowników UEP na przejazdy kolejowe

W związku z zainteresowaniem zniżkami na przejazdy kolejowe, władze Uczelni rozpatrują możliwość
wykupu w PKP ww. zniżek dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Uprawnionym do wykupu zniżki jest pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony lub określony, nie krótszy niż do 31 grudnia 2014 roku i w wymiarze najmniej ½ etatu.
Ulga dotyczy usług transportowych w klasie dowolnej w pociągach uruchamianych przez następujących
przewoźników: PKP Intercity SA z siedzibą w Warszawie, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Warszawska Kolej
Dojazdowa Sp. z o.o. z siedziba w Grodzisku Mazowieckim, Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Cenę jednego uprawnienia do zniżki kolejowej w wysokości 50%, PKP ustaliły na 308,00 zł (brutto)
przy wykupie zniżek dla wszystkich uprawnionych pracowników Uczelni. Przy mniejszej liczbie
zainteresowanych koszt jest wyższy.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ceny zniżki i wysokości dopłat pracowników.
Potrącenia
% pracowników

Cena brutto PKP

Dopłata ponad 308,00 zł

81 - 100

308,00 zł

0,00 zł

61 - 80

393,00 zł

85,00 zł

11 - 60

524,00 zł

216,00 zł

6 - 10

786,00 zł

478,00 zł

(podatek dochodowy +
ubezpieczenia społeczne ZUS)

w każdym przypadku
93,00 zł

Ze środków ogólnouczelnianych może być sfinansowana stawka podstawowa, tj. 308,00 zł za jedno
uprawnienie do ulgi kolejowej w wysokości 50% (niezależnie od liczby chętnych).
Koszt ponoszony przez pracownika jest równy sumie dopłaty ponad minimalny koszt zakupu (zależnej od liczby
chętnych; kolumna 3 tabeli) oraz podatku dochodowego i ubezpieczenia ZUS (niezależnego od liczby chętnych;
kolumna 4 tabeli). Zatem np. przy ok. 50% uprawnionych pracowników zainteresowanych zniżkami, odpłatność
pracownika wynosi 216,00 zł + 93,00 zł = 309,00 zł.
Wykup zniżek kolejowych wymaga indywidualnych deklaracji zainteresowanych pracowników.
Deklaracje, będące zarazem zobowiązaniem do poniesienia wszystkich ciężarów finansowych w przypadku
wykupu zniżek przez Uczelnię, proszę przekazać do Sekretariatu Kanclerza do 13 grudnia 2013 roku,
na załączonym do niniejszego komunikatu oświadczeniu. Nie złożenie deklaracji w tym terminie będzie
traktowane jako wyraz braku zainteresowania zniżką kolejową.
Osoby, które wykupią zniżki kolejowe będą otrzymywać zwrot „delegacyjnych” kosztów podróży
pociągiem za bilet ze zniżką 50%. Pozostałe osoby otrzymywać będą zwrot za bilety bez zniżki.
Zniżki nie zostaną wykupione, o ile stosowne deklaracje złoży mniej niż wskazany w tabeli procent
uprawnionych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tj. 6%.
Informacje o nabytych zniżkach (lub o braku odpowiedniej liczby chętnych) zainteresowani otrzymają
do 19 grudnia 2013 roku.

KANCLERZ

(dr inż. Krzysztof Czajkowski)

