Często zadawane pytania - Ogólne
P:
O:

Dlaczego ustanowiono Fundusz Pomocy Pracowniczej?
WestRock i nasi pracownicy od dawna bardzo hojnie wspierają ofiary klęsk
żywiołowych na całym świecie. W 2005 roku, kiedy kataklizm dotknął
społeczności, w których działamy, pracownicy wyrazili pragnienie, aby ich
darowizny zostały bezpośrednio przekazane innym współpracownikom.
Ta postawa doprowadziła do utworzenia Funduszu Pomocy
Pracowniczej WestRock.

P:
O:

Kto może ubiegać się o pomoc z Funduszu?
Celem Funduszu jest pomoc pracownikom WestRock na całym świecie.
O dofinansowanie z Funduszu może ubiegać się każdy aktywny pracownik,
zatrudniony w pełnym niepełnym wymiarze godzin, ale uprawniony do
świadczeń, pracujący dla WestRock lub spółki stowarzyszonej, w której
WestRock posiada udziały większościowe.

P:

Jeśli i mój współmałżonek/ka, i ja pracujemy dla WestRock, czy oboje
możemy ubiegać się o dofinansowanie?
Nie. Dozwolony jest tylko jeden wniosek na gospodarstwo domowe.

O:
P:
O:

Jakiego rodzaju trudności są uwzględniane podczas przydzielania
dofinansowania z Funduszu?
Fundusz Pomocy Pracowniczej zapewnia dofinansowanie na podstawowe
potrzeby, takie jak żywność, odzież lub schronienie, których zaspokojenie jest
utrudnione z powodu klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez
człowieka, na przykład huraganu, tornada, powodzi, trzęsienia ziemi lub pożaru
domu/mieszkania stanowiącego miejsce stałego zamieszkania lub
zatwierdzonego miejsca tymczasowego zamieszkania.

P:
O:

Czym jest zatwierdzone miejsce tymczasowego zamieszkania?
Zatwierdzone miejsce tymczasowego zamieszkania oznacza miejsce
zamieszkania inne niż miejsce stałego zamieszkania pracownika, zajmowane
przez pracownika w wyniku przeniesienia przez firmę WestRock lub z innego
powodu związanego w dobrej wierze z zatrudnieniem.

P:

Jakiego rodzaju trudności nie są uwzględniane podczas przydzielania
dofinansowania z Funduszu?
Fundusz Pomocy Pracowniczej nie zapewnia dofinansowania na wydatki
medyczne i dentystyczne, wydatki pogrzebowe lub podróże, ani w przypadku
ogólnych problemów finansowych.

O:
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P:
O:

Czy Fundusz Pomocy Pracowniczej jest częścią firmy WestRock lub
fundacji WestRock?
Fundusz Pomocy Pracowniczej WestRock jest odrębnie zarejestrowaną
jednostką charytatywną, zwolnioną z podatku. Nie jest częścią firmy WestRock,
ani fundacji WestRock.

Często zadawane pytania - Ubieganie się o dofinansowanie
P:
O:

Jak ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pracowniczej?
Wnioski są dostępne na stronie Funduszu Pomocy Pracowniczej WestRock pod
adresem www.westrock.com/employee-relief-fund. Formularze można również
uzyskać od lokalnego kierownika działu zasobów ludzkich.

P:
O:

Czy jeśli złożę wniosek, to moje informacje pozostaną poufne?
Oczywiście.

P:
O:

Do kogo mogę wysłać mój wniosek?
Wnioski można wysyłać faksem na nasz poufny numer faksu 1-804-386-0789 lub
e-mailem na adres employeerelieffund@westrock.com lub pocztą na adres
mailowy:
WestRock Employee Relief Fund
ATTN: Mandy Burnette
1000 Abernathy Road NE, Suite 125
Atlanta, GA 30328 USA

P:

Jak długo trwa proces weryfikacji wniosku i kiedy mogę spodziewać się
odpowiedzi lub środków?
Po otrzymaniu wniosku komitet administracyjny Funduszu omawia go i określa
uprawnienia. Ten proces trwa 2-3 tygodnie.

O:

P:
O:

Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, w jaki sposób otrzymam
dofinansowanie?
Wypłata dofinansowania odbywa się poprzez bezpośredni przelew na konto
wraz z wypłatą. Jeśli pracownik nie korzysta z konta, na które dokonywane
są bezpośrednie wypłaty, czek zostanie wysłany na adres podany w dziale
zasobów ludzkich.
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P:

O:

P:
O:
P:
O:

Czy dofinansowanie przyznawane przez Fundusz pracownikom jest
traktowane jako dochód podlegający opodatkowaniu na poziomie
federalnym lub stanowym?
Przepisy podatkowe dotyczące dofinansowań są różne w różnych krajach i
regionach. Zasadniczo dofinansowanie dla pracowników z USA nie podlega
opodatkowaniu. Wszyscy beneficjenci dofinansowania powinni skonsultować
się ze swoimi doradcami podatkowymi w celu określenia sposobu traktowania
otrzymywanych środków.
W przypadku zatwierdzenia dofinansowania, jaka suma zostanie
przekazana?
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5000 USD.
Ile razy jeden pracownik (i jego/jej rodzina) może otrzymać
dofinansowanie?
Mamy nadzieję, że pracownik nigdy nie będzie musiał ubiegać się o
dofinansowanie. Jeśli jednak dojdzie do kataklizmu, Fundusz Pomocy
Pracowniczej rozpatrzy jeden wniosek o dofinansowanie na pracownika dla
danego kataklizmu. Jeżeli dany pracownik w innym czasie będzie ofiarą innego
kataklizmu, będzie mógł złożyć nowy wniosek o dofinansowanie.

Często zadawane pytania - Składki na Fundusz
P:
O:

W jaki sposób finansowany jest Fundusz Pomocy Pracowniczej?
Fundusz Pomocy Pracowniczej otrzymuje większość darowizn od pracowników
WestRock, firmy i fundacji WestRock. Chociaż Fundusz Pomocy Pracowniczej
pomaga pracownikom na całym świecie, jest organizacją charytatywną
zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych i dlatego amerykański urząd
skarbowy (Internal Revenue Service) wymaga, aby Fundusz otrzymał
znaczną część składek od osób fizycznych.

P:
O:

Jak mogę przekazać darowiznę?
Pracownicy w Stanach Zjednoczonych mogą przekazywać darowizny poprzez
odliczenie wynagrodzenia. Pracownik w USA może przekazać darowiznę za
pośrednictwem czeku, a wszyscy pracownicy mogą przekazywać darowizny za
pośrednictwem serwisu PayPal.

(Należy pamiętać, że ze względu na przepisy stanowe pracownicy, którzy mieszkają lub pracują
w Kalifornii lub Illinois, NIE są uprawnieni do przekazania darowizny poprzez odliczenie
wynagrodzenia.)
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P:
O:

Czy darowiznę mogę odliczyć od podatku?
Amerykański urząd skarbowy sklasyfikował Fundusz Pomocy Pracowniczej jako
zwolnioną z podatku publiczną organizację charytatywną, która umożliwia
legalne odliczenie składek na Fundusz od podatku w Stanach Zjednoczonych.
Pracownicy przebywający poza Stanami Zjednoczonymi powinni skonsultować
się ze swoimi doradcami podatkowymi ze względu na różnice w prawie
podatkowym na całym świecie.
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