
Załącznik nr 7A do Preliminarza WDS na 2022 r. 

 

W NI O SE K 
związany z Kartą uprawniającą do korzystania z usług określonych w Programie MultiSport 

w trakcie trwania Preliminarza Wspólnej Działalności Socjalnej GK ENEA na 2022 rok 
      
 
UWAGA: Wniosek w formie papierowej składają tylko osoby niemające dostępu do Portalu Pracownika 
SAP. 
 
Części I - V wypełnia Wnioskodawca 
 
CZĘŚĆ I – DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ: 
 
 IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………. 

 NR EWIDENCYJNY SAP (obowiązkowe):………………………………………………………………….… 

 NAZWA ZAKŁADU PRACY:……………………………………………………………………………………. 

 TELEFON  KONTAKTOWY:……………………………………………………………….……..…………….. 

___________________________________________________________________________________ 

 
CZĘŚĆ II – DEKLARACJA PRACOWNIKA O:  
 

A. przystąpieniu do Programu MultiSport (otrzymanie przez Pracownika karty MultiSport)* 
 

B. zawieszeniu Programu MultiSport na miesiące*: ........................................................................  
(zawieszenie karty możliwe jest na max. 2 miesiące w roku 
preliminarzowym; należy wpisać 1 lub 2 miesiące) 

 
C. rezygnacji z uczestnictwa w Programie MultiSport* 

 
D. rezygnacji z karty dodatkowej wystawionej dla*:………………………………………………….… 

 
*-należy wybrać jedną opcję, wstaw X  
___________________________________________________________________________________ 
 
CZĘŚĆ III – RODZAJ KARTY DLA PRACOWNIKA – wypełnia Wnioskodawca 
 
W przypadku wybrania w Części II punktu A należy wybrać jedną z poniższych ofert Karty: 

Zaznaczyć  „x” przy 
jednym z rodzajów Rodzaj Karty Cena karty 

 MultiSport Plus 104,00 zł 

 MultiSport Classic 91,00 zł 

 MultiSport Light 55,00 zł 
 
Miesięczne dofinansowanie karty wynosi 35 zł, aż do momentu wyczerpania kwoty przysługującego limitu w ramach 
dofinansowania indywidualnej działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej zgodnie z zapisami Preliminarza 
Wspólnej Działalności Socjalnej GK ENEA na 2022r. 
_________________________________________________________________________________ 

 
CZĘŚĆ IV – KARTY DODATKOWE   
 
 Karty dodatkowe nie podlegają dofinansowaniu. Pełny koszt usługi będzie potrącany z 

wynagrodzenia za pracę zgodnie z Oświadczeniem w Części V Wniosku. 
 Pracownik do Programu może zgłosić jedną osobę towarzyszącą, dowolną ilość uprawnionych dzieci 

do 15 lat oraz od 16 do 26 lat, maksymalnie dwie osoby „Senior” powyżej 60 lat.  
 Dla każdej z wymienionych osób należy dołączyć do Wniosku Formularz Zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dedykowany dla Użytkownika Karty. 
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Proszę o wystawienie karty dodatkowej dla: 

Lp. Imię i nazwisko 
Użytkownika 

Data urodzenia 
Użytkownika  Pokrewieństwo  Rodzaj karty Cena Karty 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

_________________________________________________________________________________ 

 
CZĘŚĆ V – OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA   
 
Przystępując do Programu i wybierając jedną z powyższych kart przyjmuję do wiadomości oraz upoważniam 
Pracodawcę do potrącania co miesiąc z przysługującego mi wynagrodzenia za pracę (w tym z innych świadczeń 
pracodawcy na rzecz pracownika wynikających ze stosunku pracy) oraz zasiłku chorobowego poczynając od wypłaty 
z wynagrodzenia w pierwszym miesiącu korzystania z karty aż do rezygnacji z usługi: 

1. należnej kwoty dopłaty do karty pracownika (miesięczny koszt karty pomniejszony o udzielone 
dofinansowanie w ramach indywidualnej działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej prowadzonej  
we Wspólnej Działalności Socjalnej GK ENEA).  

2. pełnej wartości karty, gdy zostanie wyczerpany limit dofinansowania, a także całkowitej wartości kart 
dodatkowych.  

 
Oświadczam, że w przypadku braku możliwości potrącenia z mojego wynagrodzenia należnej dopłaty do karty 
zobowiązuję się dokonać wpłaty indywidualnej na konto Funduszu. 

 
Oświadczam, że znane mi są zapisy Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych ENEA, Planu Wspólnej 
Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA, Preliminarza Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej 
ENEA na rok 2022, a także Regulaminu korzystania z karty w ramach programu MultiSport. 
 
Do wniosku dołączono (dotyczy Formularzy Zgody na przetwarzanie danych osobowych):  
 
1. …………………………………………………            4. ….…………………………………………………. 

2. …………………………………………………            5………………………………………………………. 

3. …………………………………………………            6. ………………………………………………………. 

 
…………………………………………………… 

              (data i podpis Wnioskodawcy) 
 
 
CZĘŚĆ VI – WYPEŁNIA PRACOWNIK KOMÓRKI SOCJALNEJ  
 
Data wprowadzenia do systemu: ………….................................................................................... 
 
Nr ID w systemie: …………………….......……….………………........................…………….…….… 
 
 
...................................................    .................................................................. 
 (data)        (podpis pracownika Komórki socjalnej) 


