KOMUNIKAT
z dnia 10 grudnia 2018 roku

DOTYCZĄCY PROGRAMU UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA Z USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH
1.

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2019 kontynuuje
współpracę z firmą OK SYSTEM Polska S.A. dotyczącą zakupu karnetów sportowych dla pracowników,
rencistów i emerytów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci. Karnety te
uprawniają użytkowników do dostępu do usług z zakresu rekreacji i sportu w obiektach zlokalizowanych na
terenie całego kraju, w tym 213 obiektów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku lub do czasu wyczerpania kwoty umowy.

2.

Dostępne są następujące rodzaje karnetów:
2.1. Karnety z dostępem nielimitowanym:
1) karnet z dostępem nielimitowanym dla osoby uprawnionej,
2) karnet z dostępem nielimitowanym dla dziecka powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez
dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia,
3) karnet z dostępem nielimitowanym dla dziecka do lat 15,
4) karnet z dostępem nielimitowanym do pływalni dla dziecka do lat 15.
2.2. Karnety z dostępem limitowanym umożliwiające 8 wejść do obiektów w miesiącu
1) karnet z dostępem limitowanym dla osoby uprawnionej,
2) karnet z dostępem limitowanym dla dziecka powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez
dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia,
3) karnet z dostępem limitowanym dla dziecka do lat 15,
4) karnet z dostępem limitowanym do pływalni dla dziecka do lat 15.

3.

Informacja o kwocie dofinansowania do poszczególnych rodzajów karnetów w zależności od
zadeklarowanego poziomu dochodu oraz osoby uprawnionej zostały określone w Porozumieniu z dnia
30 listopada 2018 roku w sprawie dofinansowania ze środków ZFŚS udziału w programie uprawniającym do
korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych w roku 2019 dla pracowników, rencistów i emerytów, osób
przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci.

4.

Ustalone w postępowaniu miesięczne ceny karnetów umożliwiające nielimitowaną oraz limitowaną liczbę
wejść do obiektów, a także przypadające na poszczególne karnety kwoty dofinansowania ze środków ZFŚS
oraz odpłatności przez pracownika prezentują poniższe tabele.

KARNETY NIELIMITOWANE

Osoby uprawnione

Cena
karnetu

Dziecko do lat 15
(tylko basen)
Dziecko powyżej 15.
roku życia do czasu
ukończenia przez
dziecko nauki w
szkole średniej,
jednak nie dłużej niż
do 21. roku życia

II przedział dochodu
na członka rodziny w roku
2017 powyżej 3.000 zł
do 4.500 zł brutto

III przedział dochodu
na członka rodziny w roku
2017 powyżej 4.500 zł
do 6.000 zł brutto

IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku
2017 powyżej kwoty
6.000 zł brutto

Dofinansowanie z
ZFŚS
(miesięczne)

Odpłatność
osoby
uprawnionej
(miesięczna)

Dofinansowanie z
ZFŚS
(miesięczne)

Odpłatność
osoby
uprawnionej
(miesięczna)

Dofinansowanie z
ZFŚS
(miesięczne)

Odpłatność
osoby
uprawnionej
(miesięczna)

Dofinansowanie z
ZFŚS
(miesięczne)

Odpłatność
osoby
uprawnionej
(miesięczna)

80 zł

60 zł

20 zł

54 zł

26 zł

48 zł

32 zł

42 zł

38 zł

70 zł

40 zł

30 zł

36 zł

34 zł

32 zł

38 zł

28 zł

42 zł

40 zł

30 zł

10 zł

27 zł

13 zł

24 zł

16 zł

21 zł

19 zł

80 zł

40 zł

40 zł

36 zł

44 zł

32 zł

48 zł

28 zł

52 zł

(miesięczna)

Pracownik, emeryt
lub rencista, osoba
przebywające na
świadczeniach
rehabilitacyjnych
Dziecko do lat 15

I przedział dochodu
na członka rodziny w roku
2017 do kwoty 3.000 zł
brutto

KARNETY Z LIMITOWANĄ LICZBĄ WEJŚĆ (8 RAZY W MIESIĄCU)

Osoby
uprawnione

Cena
karnetu

Dziecko do lat 15
(tylko basen)
Dziecko powyżej
15. roku życia do
czasu ukończenia
przez dziecko nauki
w szkole średniej,
jednak nie dłużej
niż do 21. roku
życia

II przedział dochodu
na członka rodziny w roku
2017 powyżej 3.000 zł
do 4.500 zł brutto

III przedział dochodu
na członka rodziny w roku
2017 powyżej 4.500 zł
do 6.000 zł brutto

IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku
2017 powyżej kwoty
6.000 zł brutto

Dofinansowanie z
ZFŚS
(miesięczne)

Odpłatność
osoby
uprawnionej
(miesięczna)

Dofinansowanie z
ZFŚS
(miesięczne)

Odpłatność
osoby
uprawnionej
(miesięczna)

Dofinansowanie z
ZFŚS
(miesięczne)

Odpłatność
osoby
uprawnionej
(miesięczna)

Dofinansowanie z
ZFŚS
(miesięczne)

Odpłatność
osoby
uprawnionej
(miesięczna)

44 zł

40 zł

4 zł

36 zł

8 zł

32 zł

12 zł

28 zł

16 zł

42 zł

30 zł

12 zł

27 zł

15 zł

24 zł

18 zł

21 zł

21 zł

24 zł

20 zł

4 zł

18 zł

6 zł

16 zł

8 zł

14 zł

10 zł

44 zł

30 zł

14 zł

27 zł

17 zł

24 zł

20 zł

21 zł

23 zł

(miesięczna)

Pracownik, emeryt
lub rencista, osoba
przebywające na
świadczeniach
rehabilitacyjnych
Dziecko do lat 15

I przedział dochodu
na członka rodziny w roku
2017 do kwoty 3.000 zł
brutto

5.

Przystąpienie do programu jest możliwe od dnia 1 stycznia 2019 roku, a w następnych miesiącach 2019
roku od pierwszego kalendarzowego dnia miesiąca. Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania mają
pracownicy, którzy złożą wnioski o przystąpienie do programu od stycznia 2019 roku.

6.

Składanie wniosków i rezygnacja z uczestnictwa w Programie:
6.1. Pracownicy zainteresowani skorzystaniem z oferty składają wnioski o przystąpienie do programu i
przyznanie dofinansowania, a także o ewentualną rezygnację z programu w formie elektronicznej
poprzez formularz dostępny w aplikacji AMURap. Z uwagi na wymogi przepisów prawa, dla
skutecznego złożenia wniosku wymagane jest dosłanie do Działu Socjalnego podpisanego przez
pracownika Wniosku wraz z załącznikami (oświadczenia: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oraz Akceptacja Regulaminu dla użytkowników kart) sporządzonego w systemie AMURap.
6.2. Emeryci i renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych składają wnioski wraz
(z oświadczeniami) o przystąpienie do programu i przyznanie dofinansowania, a także o ewentualną
rezygnację z programu w formie papierowej w Dziale Socjalnym. Wniosek o dofinansowanie
karnetów sportowo-rekreacyjnych stanowi załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 39/2016/2017 Rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie
wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wymaganych załączników do
wniosków, z późn. zm., który jest dostępny na stronie internetowej UAM w formularzach Działu
Socjalnego.
6.3. Zgłoszenie zamiaru rezygnacji z uczestnictwa w programie należy zgłosić w formie elektronicznej
poprzez formularz dostępny w aplikacji AMURap do 10. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od
którego można zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Osoby, z którymi ustanie stosunek pracy w
UAM są również zobowiązane do zgłoszenia zamiaru rezygnacji z uczestnictwa w programie poprzez
formularz dostępny w aplikacji AMURap do 10. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zakończenia
zatrudnienia w UAM. Ustanie stosunku pracy w UAM nie powoduje automatycznej rezygnacji z
programu. Nie zgłoszenie zamiaru rezygnacji spowoduje obowiązek uiszczenia opłaty za karnet w
pełnej jego wysokości bez dofinansowania z ZFŚS.

7.

Wnioski składa się do 10. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego karnet ma być aktywny,
z wyjątkiem aktywacji karnetu obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.
Uczestnik programu zainteresowany aktywacją karnetu od 1 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do złożenia
wniosku do dnia 18 grudnia 2018 r.

WNIOSEK WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI UWAŻA SIĘ ZA ZŁOŻONY W CHWILI POTWIERDZENIA
ZŁOŻENIA WERSJI PAPIEROWEJ W DZIALE SOCJALNYM.

8.

Pracownicy, którzy w trakcie uczestnictwa w programie rozpoczną urlop bezpłatny mogą nadal korzystać z
programu jednak bez dofinansowania z ZFŚS, tj. w pełnej odpłatności za karnety.

9.

Różnica w odpłatności pomiędzy ceną karnetu a dofinansowaniem ze środków ZFŚS będzie potrącana
pracownikom z wynagrodzenia za pracę z góry na podstawie wyrażonej Zgody na obciążanie
wynagrodzenia złożonej wraz Wnioskiem o przyjęcie do programu. W przypadku braku możliwości
potrącenia należności za ww. kartę/karty z wynagrodzenia w całości lub w części, pracownik zobowiązany
jest do wpłacania brakującej kwoty na konto UAM nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 z tytułem
płatności 704_MULTI do 10. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przedmiotowa
karta/karty ma być aktywna. Emeryci i renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach
rehabilitacyjnych zobowiązane są do comiesięcznych opłat za kartę/karty na ww. konto do 10. dnia
każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przedmiotowa karta/karty ma być aktywna. Brak
możliwości obciążenia wynagrodzenia pracownika albo brak wpłaty przez pracownika lub emeryta i
rencistę oraz osobę przebywającą na świadczeniach rehabilitacyjnych skutkować będzie natychmiastową
dezaktywacją karty/kart.

10. Na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego uprawnienia zapewniają bezpłatny dostęp dla osób
dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole
średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, do co najmniej:
 dwóch obiektów z basenem (min. 25 m długości),
 trzech obiektów z siłownią, sauną oraz organizujących zajęcia z fitnessu i jogi,
 Term Maltańskich oraz Term Tarnowskich (niezależnie od spełnienia innych warunków dot.
basenów).
11. Dzieci do 15 roku życia w ramach karty basenowej mają zapewniony bezpłatny dostęp do co najmniej niżej
wymienionych obiektów zlokalizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego:
 basenu z możliwością nauki pływania dla dzieci,
 basenu z wydzieloną częścią dla dzieci,
 basenu dla dzieci umiejących pływać,
 Term Maltańskich oraz Term Tarnowskich (niezależnie od spełnienia innych warunków dot.
basenów).
12. Dzieci do 15 roku życia mają zapewniony bezpłatny dostęp do obiektów wskazanych w punkcie 11 oraz do
niżej wymienionych obiektów zlokalizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego:
 ścianka wspinaczkowa,
 park linowy,
 lodowisko (w okresie zimowym).
13. Lista obiektów dostępnych dla pracowników UAM, rencistów i emerytów oraz ich dzieci jest dostępna w
wyszukiwarce obiektów dostępnej na dedykowanej dla UAM stronie internetowej dostępnej pod adresem
https://www.oksystem.pl/klienci/amupoznan2018.
14. W postępowaniu UAM zaakceptował, że dostęp do niektórych obiektów rekreacyjno-sportowych będzie
realizowany na zasadzie zniżki bądź upustu cenowego, jednakże odpłatność ta nie może dotyczyć usług
wymienionych w pkt. 10-12. Informacja o konieczności wniesienia dodatkowej opłaty znajduje się w
wyszukiwarce obiektów, o której mowa w punkcie 13.
15. Wejścia do obiektów ma miejsce w godzinach otwarcia, w których świadczone są wybrane przez
użytkownika usługi. Dostęp do obiektów jest nieograniczony czasowo, dający możliwość korzystania z usług
bez limitu czasowego, chyba że takie są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne i
wtedy taki limit czasowy nie może być krótszy niż 45 minut (w przypadku sauny min. 30 minut). Informacja
o limicie czasowym znajduje się w wyszukiwarce obiektów, o której mowa w punkcie 13.
16. Dostępność obiektów nie jest ograniczona porą dnia. Uprawniona osoba ma prawo do korzystania z
obiektu w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla użytkowników.
17. Dostęp do obiektów będzie realizowany w formie SMS lub – za zgodą pracownika – odcisku palca. W
przypadku dzieci istnieje możliwość, że kody umożliwiające wstęp dla dziecka będą wysyłane na telefon
komórkowy rodzica (nie jest wymagane posiadanie telefonu komórkowego przez dziecko). Instrukcja
uzyskiwania dostępu została opisana w dokumencie dostępnym pod następującym adresem
https://www.oksystem.pl/klienci/amupoznan2018.

18. Potwierdzeniem zakończenia procedury po stronie OK system będzie wysłany powitalny SMS (na numer/y
wskazany/e we wniosku) z numerem PIN, który posłuży do pierwszej rejestracji w obiekcie sportowym.
SMS będzie przesłany najpóźniej w dniu poprzedzającym datę aktywacji karnetu.
19. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Socjalnym tel. 61 8294439, e-mail: rudnicka@amu.edu.pl;
tel. 61 8294331 pajak@amu.edu.pl .

OFERTA NA PAKIETY SPORTOWE DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH
I DOKTORANTÓW UAM
Dodatkowo przedstawiamy ofertę cenową na pakiety sportowe dla Osób Towarzyszących i dla
Doktorantów UAM:
Pakiet goFIT
2 wejścia w tygodniu
89 zł mies.

3 wejścia w tygodniu
129 zł mies.

Zgłoszenia Osoby Towarzyszącej oraz Doktoranta UAM dokonuje się na podanej poniżej dedykowanej
stronie internetowej przygotowanej przez firmę „OK System”. Płatności można dokonać tylko kartą
płatniczą w systemie płatności abonamentowych z możliwością rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
Pracownik UAM, który posiada pakiet sportowy OK System może zaprosić jedną Osobę Towarzyszącą.
https://pakietyoksystem.pl/uamot
Każdy Doktorant UAM, który posiada adres e-mail w domenie @amu.edu.pl będzie mógł za
pośrednictwem specjalnej strony internetowej zakupić dla siebie pakiet sportowy OK System.
https://pakietyoksystem.pl/uamdo
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