ERRATUM
Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego (CAO Glastuinbouw)
obowiązujący od 2 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. włącznie
Rozdział 5

Dodatki specjalne

Artykuł 36

Zwrot kosztów podróży i przeprowadzki

1. Zwrot kosztów dojazdu do pracy
Jeśli pracownik mieszka w odległości większej niż 10 kilometrów od miejsca rozpoczęcia pracy,
otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do pracy – w wysokości określonej w poniższej tabeli. Zwrot ten
przysługuje za każdy przepracowany dzień.

powyżej 10 km
do 15 km

powyżej 15 km
do 20 km

powyżej 20 km

€ 4,50

€ 6,31

€ 9,07

€ 4,60

€ 6,45

€ 9,27

€ 4,66

€ 6,53

€ 9,39

€ 4,71

€ 6,60

€ 9,48

€ 4,73

€ 6,63

€ 9,53

od 1 marca 2015 r.
za dzień
od 1 sierpnia 2016 r.
za dzień
od 1 stycznia 2017 r.
za dzień
od 1 lipca 2017 r.
za dzień
od 1 stycznia 2018 r.
za dzień
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3.

4.

5.

6.

a. Kwoty wymienione w ust. 1 są aktualizowane zgodnie z procentowo wyrażonymi podwyżkami
wynagrodzenia, o których mowa w art. 35, ust. 1. Aktualizacja kwot odbywa się w dniu, w którym
wchodzi w życie podwyżka płac.
b. Zwrot nie może przekroczyć ustawowo określonej maksymalnej kwoty wolnej od podatku.
Pracownik nie ma prawa do zwrotu kosztów dojazdu do pracy, jeśli pracodawca
na swój koszt zapewni transport pracownika do miejsca pracy. Pracodawca nie obciąża tymi
kosztami pracownika.
Jeśli pracownik z własnej woli przeprowadza się do miejsca bardziej oddalonego od miejsca pracy, to
należy mu się wypłata zwrotu kosztów dojazdu obliczona na podstawie odległości pierwotnego
miejsca zamieszkania.
Pracownik zatrudniony 1 stycznia 2002 roku lub przed tą datą, otrzymuje zwrot kosztów
dojazdu do pracy w wysokości € 1,50 za każdy przepracowany dzień pracy, jeśli mieszka on w
odległości od 5 do 10 km od miejsca pracy.
Pracownik, który przeprowadza się na prośbę pracodawcy, ma prawo do jednorazowego zwrotu
kosztów przeprowadzki i pozostałych kosztów z nią związanych, o ile kwota ta może być mu
wypłacona jako rekompensata za przeprowadzkę wolna od podatku.

