
    

 ZGŁOSZENIE NA KARTĘ MULTISPORT 
 
 

........................................................................ 

Nazwisko i imię pracownika 
 
........................................................................ 

Wydział/jednostka organizacyjna 

 
......................................................................... 

Telefon kontaktowy (preferowany komórkowy) 

 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie do programu MultiSport następujących osób: 
 
Wariant 1: nieograniczony dostęp 
Wariant 2: 10 wejść na miesiąc 
 

Nazwisko i imię 
Wariant 1 
pracownik 

87 zł 

Wariant 2 
pracownik 

59 zł 

  Wariant 1                         
Os. Tow. 

165 zł 

   Wariant 2                         
Os. Tow. 

124 zł 

Wariant 1 
Karta 

basenowa 

40 zł 

Wariant 2 
Karta 

basenowa 

37 zł 

Wariant 1 
Karta Kids 

89 zł 

Wariant 2  
Karta Kids  

53 zł 

         

         

         

         

         

Wpisać X we właściwe miejsce 
 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie z mojego comiesięcznego wynagrodzenia za kartę 

MultiSport kwoty:…….…………….………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na finansowanie z mojego wynagrodzenia Kart osób dodatkowych 
zgłoszonych przeze  mnie do programu.  
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obsługi kart sportowych (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 

 
 

Potwierdzam zgodność zgłoszonych przeze mnie informacji własnoręcznym podpisem. 
 

 

Kraków, dnia…..…………...…..                               …..…………...……………… 
                                      podpis pracownika 
 

 
Zgłoszeń / Rezygnacji należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. Osoby zainteresowane korzystaniem / kontynuacją w roku następnym 

muszą wypełnić „Oświadczenie” na przełomie października – listopada, które jest  dostępne na stronie działu. 

 

 

 

 

Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w bieżącym roku 
wysokość dofinansowania do karty MultiSport dla pracownika wynosi ….. 
 

 

                                 ..…………...……………… 
                             podpis pracownika ds. socjalnych 
 



 
 
 

Zasady korzystania z kart MultiSport 
 

 Karta MultiSport jest imienna (ważna z dowodem tożsamości) i nie może być udostępniana innym 
osobom. 

 

 Pracownik ma możliwość wyboru rodzaju karty: 
 Karta z nielimitowanym dostępem do usług sportowo-rekreacyjnych 
 Karta z limitem do 10 wejść w miesiącu 

 Uniwersytet Rolniczy z ZFŚS dofinansowuje pracownikowi miesięcznie 50% lub 60% opłaty za kartę, 
w zależności od przychodu na osobę w rodzinie pracownika.  

 Istnieje możliwość zgłoszenia do programu: 
 osoby towarzyszącej dorosłej –1 karta dla 1 pracownika 
 dziecka poniżej 15-go roku życia – wstęp wyłącznie na pływalnię (max. 3 karty dla 1 pracownika) 
 dziecka poniżej 15-go roku życia – karta MultiSport KIDS (taniec, sztuki walki, basen, ścianka 

wspinaczkowa, grota solna), 1 karta dla 1 pracownika 
 

 Osoba towarzysząca zgłaszana przez Pracownika do programu musi korzystać z tego samego wariantu 
co pracownik; 

 

 Wypełnione zgłoszenia prosimy dostarczyć do  pok. 30,  Al. Mickiewicza 21,  tel. (12) 662-42-67 
 

 kwota dofinansowania będzie wykazywana jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, który będzie potrącany z wynagrodzenia; 

 pracownik może zamówić kartę dla 1 osoby towarzyszącej powyżej 15 roku życia, oraz 3 karty dzieci do 
15 roku życia (zrezygnowanie z korzystania z programu przez pracownika oznacza równoczesne 
zakończenie udziału zgłoszonych przez niego osób); 

 karty wykupione dla członków rodziny nie korzystają z dofinansowania z ZFŚS; 

 comiesięczna opłata za kartę po uwzględnieniu dofinansowania z ZFŚS oraz pełna opłata za kartę dla 
osoby towarzyszącej lub/i dzieci będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika;  

 zgłoszenie na kartę zostaje zawarte na okres do 31.12.2019 r.; 

 rezygnacje z udziału w programie należy zgłaszać na do 10 dnia miesiąca poprzedzającego ten fakt. 
Oświadczenie należy dostarczyć do tego terminu do  pok. 30  Al. Mickiewicza 21. 

 zmiana wariantu karty jest możliwa tylko raz na kwartał. 

 osoby które kończą pracę na Uczelni a korzystają z programu MultiSport proszone są o zgłoszenie tego 
faktu (jeśli to możliwe) do 10 dnia miesiąc wcześniej przed datą rozwiązania stosunku pracy. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję obowiązujące zasady korzystania z kart MultiSport  

 

 

Kraków, dnia…..…………...…..                               …..…………...……………… 
                                      podpis pracownika 

 
UWAGA!!!!  
 
Karty MultiSport ważne są przez rok kalendarzowy. 


