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Pani
Malgorzata Wczesniak
Dyrektor Biura Zarzadzania Kapitalem Ludzkim
Petnomocnik Zarz^du ds. wspotpracy
z organizacjami zwi^zkowymi dziataj^cymi w TVP S.A.
i Radq Pracownikow TVP S.A.

L. dz....

Szanowna ^ani (Dyre^or,
w mysl §27 ust.l Ustawy z dnia 23.05.199Ir o zwi^zkach zawodowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 263 z pozn. zm.) przedstawiamy projekt zmian
w Regulaminie Zaktadowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych TVP S.A.
Proponiyemy nast^puj^ce zmiany:
'
i ...
1. §12 ust.2 - w brzmieniu: ,^qczna kwota doplat w roku kalendarzowym
do wszystkich form wypoczynku, o ktorych mowa w ust.l, dla
uprawnionego
i uprawnionych czionkow jego rodziny, nie mote
przekroczyc kwoty 5.500zV\
2. §14 ust.3 - w brzmieniu: „Dopiata do wypoczynku, o ktdrym mowa
w ust.l, udzielana jest do wysokosci ceny jednostkowej skierowania,
jednak nie wyzszej niz 2.000zV\
3. §15 ust.4 pkt 1) - w brzmieniu: „w odniesieniu do uprawnionych,
Lp.

Sredni dochod na osob§
Kwota
Kwota doplaty
w rodzinie w zl
doplaty w zl
za 1 dzien w zl
1.
nie wi^cej niz 1.500
1.218
87
2.
od 1.501 do 2.000
1.176
84
3.
od 2.001 do 2.600
1.134
81
4.
od 2.601 do 3.500
1.106
79
5.
3.501 i wi^cej
1.064
76
4. §20 ust.6 - w brzmieniu: ,,Ustala si§ tabel^ wysokosci ekwiwalentu, o

L.p.
1.
2.

Sredni dochod na osob? w rodzinie w zl
nie wi^cej niz 2.600
powyzej 2.600

Kwota doplaty w zl
300
200
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Uzasadnienie
Proponowane zmiany spowodowane s^ rosn^cymi kosztami utrzymania
(galopuj^ca inflacja: pazdziemik - 6,8%, listopad - 7,7%). Ceny rosn^
lawinowo, nawet z tygodnia na tydzien. Ceny koszyka podstawowych
produktow wzrosty o 21,3%, produkty mi^sne podrozaty o ponad 40%,
warzywa zdrozaly o ponad 50%. Ekonomisci przewiduj^, ze tarcza
antyinflacyjna, a takze wzrost piacy minimalnej i zmiany w PIT przyniosq
jeszcze wi^kszy wzrost cen w 2022 r.
Ponadto:
odpis obligatoryjny na ZFSS w 2022r wzrosnie:
- na jednego zatrudnionego ol 12,71 zl i wyniesie 1.662,97z},
zwi^kszenie fakultatywne na ZFSS w 2022r wyniesie:
- na kazdego emeryta i rencist? 277,16zl (wzrost o 18,78zi),
- na kazd^ osob? zatrudnion^, w stosunku do ktorej orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopien niepetnosprawnosci 277,16zt (wzrost o 18,78zt).

Z powazaniem

Otrzymuje:
Pan Stanistaw Tomasz Bortkiewicz
Dyrektor Biura Spraw Korporacyjnych
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