Porozumienie
w sprawie dofinansowania udziału w programie uprawniającym do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych,
którego uczestnikiem jest UAM na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim
ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2019

zawarte w dniu 30 listopada 2018 roku
pomiędzy:
Prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. UAM dr hab. Tadeuszem Wallasem
Przy kontrasygnacie Kwestora – mgr Agnieszki Palacz
a Międzyzwiązkowym Zespołem ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego
zwanych dalej uczestnikami porozumienia.
Zgodnie z przepisami „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2013 roku z późń. zm.
strony ustaliły, co następuje:
§1
Dofinansowanie z funduszu socjalnego udziału w programie uprawniającym do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych,
którego uczestnikiem jest UAM na podstawie umowy nr ZP/2650/U17 zawartej z OK System Polska S.A. , osobom
uprawnionym w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt. 1, 6, 7 (w zakresie pkt 1, 6) Regulaminu oraz osobom uprawnionym w rozumieniu
§ 7 ust. 1 pkt. 2, 4, 7 (w zakresie pkt 2, 4) Regulaminu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
obejmuje następujące rodzaje kart:
1. Karta z dostępem nielimitowanym
1) karta z dostępem nielimitowanym dla osoby uprawnionej,
2) karta 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) karta z dostępem nielimitowanym dla dziecka do lat 15,
4) karta z dostępem nielimitowanym do pływalni dla dziecka do lat 15.
2. Karta z dostępem limitowanym umożliwiająca 8 wejść w miesiącu
1) karta z dostępem limitowanym dla osoby uprawnionej,
2) karta 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) karta z dostępem limitowanym dla dziecka do lat 15,
4) karta z dostępem limitowanym do pływalni dla dziecka do lat 15.
§2
1. Osoby uprawnione na podstawie wniosku otrzymają dofinansowanie w miesięcznej wysokości ustalonej według następujących przedziałów dochodów:
I przedział
dochodu
na członka rodziny
w roku 2017 do
kwoty 3.000 zł
brutto

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

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

40 zł

36 zł

32 zł

28 zł

30 zł

27 zł

24 zł

21 zł

Dziecko do lat 15 (tylko basen)

20 zł

18 zł

16 zł

14 zł

30 zł

27 zł

24 zł

21 zł

60 zł

54 zł

48 zł

42 zł

Dziecko do lat 15

40 zł

36 zł

32 zł

28 zł

Dziecko do lat 15 (tylko basen)

30 zł

27 zł

24 zł

21 zł

40 zł

36 zł

32 zł

28 zł

Osoby uprawnione
Dla kart z dostępem limitowanym

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

Dla kart z dostępem nielimitowanym
Pracownik, emeryt lub rencista, osoba
przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych

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

2.
3.

4.

Liczba osób, które mogą skorzystać z programu jest ograniczona. Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania
mają pracownicy, którzy złożą wnioski o przystąpienie do programu od stycznia 2019 roku.
Osoba uprawniona do świadczeń może ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego rodzaju kart (karty
nielimitowane oraz z limitowaną liczbą wejść) spośród wymienionych w § 1. ust. 2 pkt. 1 lub 2 dla siebie i
uprawnionych dzieci.
Dofinansowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

§3
1. Dofinansowanie udziału w programie uprawniającym do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych osobie uprawnionej realizowane będzie po złożeniu wniosku o przyjęcie do programu i wyborze rodzaju kart, złożeniu formularza zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla pracownika oraz złożeniu formularza zgody dla na przetwarzanie danych osobowych dla dziecka pracownika w Dziale Socjalnym UAM w Poznaniu.
2. Przystąpienie do programu jest możliwe od dnia 1 stycznia 2019 roku, a w następnych miesiącach 2019 roku od pierwszego kalendarzowego dnia miesiąca.
3. Osoby uprawnione ponoszą różnicę odpłatności pomiędzy pełną odpłatnością za kartę i karty dla dzieci, a wysokością
dofinansowania z funduszu socjalnego. Odpłatności za karty wymienione w §1 będą podane w komunikacie.
4. Różnica w odpłatności pomiędzy ceną karty/kart a dofinansowaniem ze środków ZFŚS będzie potrącana pracownikom z
wynagrodzenia z góry na podstawie wyrażonej Zgody na obciążanie wynagrodzenia złożonej wraz Wnioskiem o przyjęcie do programu.
5. 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.
6. Jeżeli dziecko w trakcie uczestniczenia w programie ukończy 15. rok życia, zmiana karty na kartę dla dziecka powyżej
15. roku życia następuje bez dodatkowej zgody osoby uprawnionej.
7. Zaprzestanie korzystania z programu przez pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim wszystkich
zgłoszonych osób towarzyszących.
§4
Szczegółowe zasady sporządzania i składnia wniosków, informacje o opłatach za karty oraz warunki korzystania z kart
podane będą w odrębnym komunikacie.
§5
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany Porozumienia w trakcie 2019 roku w przypadku zakończenia umowy
nr ZP/2650/U17 zawartej z OK System Polska S.A. i zawarciu nowej umowy określającej nowe ceny karnetów.
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