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PISMO OKÓLNE NR 6
KANCLERZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników
Informuję, iż w przyszłym roku kontynuowany będzie, program sportowo-rekreacyjny
FitProfit, stanowiący część oferty świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie. Nowa edycja będzie obowiązywała w okresie od
stycznia do grudnia 2022 r.
W ramach programu jego uczestnicy otrzymają imienną kartę sportową FitProfit.
Karta umożliwia uczestnikowi programu korzystanie z szerokiej oferty zajęć
sportowo-rekreacyjnych, tj.: basen, siłownia, zajęcia fitness, ścianka wspinaczkowa,
sauna, joga, taniec, aqua aerobic, squash, sztuki walki i inne.
Informacje na temat programu, rodzaju zajęć oraz obiektów honorujących kartę
znajdują się na stronie internetowej Działu Socjalnego: www.sgh.waw.pl/socjalny/
oraz stronie www.fitprofit.pl.
Miesięczna opłata za korzystanie z programu przez pracownika wynosi 94,00 zł
i będzie w części dofinansowywana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ZFŚS SGH), zgodnie z
następującymi kryteriami:
Miesięczny dochód na 1 członka rodziny

Miesięczna kwota

pracownika SGH w 2020 r.

dofinansowania

do 2 583,74 zł (I grupa dochodowa)

30,00 zł

od 2 583,75 do 3 617,23 zł (II grupa dochodowa)

30,00 zł

od 3 617,24 do 4 650,72 zł (III grupa dochodowa)

20,00 zł

powyżej 4 650,72 zł (IV grupa dochodowa)

20,00 zł

Dofinansowanie z ZFŚS SGH miesięcznej opłaty za korzystanie z programu przez
pracownika stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych.
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Miesięczna opłata za korzystanie z programu przez zgłoszone przez pracownika:
1) osobę towarzyszącą – wynosi 145,00 zł;
2) dzieci poniżej 15 roku życia – wynosi 86,00 zł (w przypadku uprawnienia do
korzystania z pełnej oferty programu) lub 35,00 zł (w przypadku uprawnienia
do korzystania wyłącznie z obiektów basenowych objętych ofertą programu);
3) młodzież – dzieci w wieku od 15 do 18 roku życia – wynosi 86,00 zł;
4) seniora – osobę towarzyszącą w wieku powyżej 60 roku życia – wynosi 99,00
zł.
Miesięczna opłata za korzystanie z programu przez zgłoszoną przez pracownika
osobę towarzyszącą i dzieci nie podlega dofinansowaniu z ZFŚS SGH.
Comiesięczna opłata za korzystanie z programu przez pracownika, oraz zgłoszoną
przez niego osobę towarzyszącą i dzieci, potrącana będzie, za zgodą pracownika,
z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.
Warunkiem przystąpienia do programu i otrzymania karty jest złożenie wniosku
o przyznanie dofinansowania opłaty za korzystanie z programu sportoworekreacyjnego FitProfit (załącznik nr 1 do pisma okólnego), oraz wypełnionego/ych
i podpisanego/ych formularza/y zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
VanityStyle Sp. z o.o. – administratora danych osobowych użytkowników kart
sportowych FitProfit (załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d i 4e do pisma okólnego).
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy składać do 15 dnia
miesiąca poprzedzającego ten, od którego pracownik chce rozpocząć korzystanie
z oferty.
W każdej chwili pracownik może zrezygnować lub dokonać zmiany warunków
uczestnictwa w programie.
Formularz rezygnacji z uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym FitProfit
stanowi załącznik nr 2 do pisma okólnego. Formularz należy złożyć najpóźniej do 15
dnia miesiąca poprzedzającego ten, od którego pracownik chce zrezygnować
z uczestnictwa w programie.
Formularz zmiany warunków uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym
FitProfit stanowi załącznik nr 3 do pisma okólnego. Formularz należy złożyć
najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego ten, od którego pracownik chce
dokonać zmiany warunków uczestnictwa w programie.
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Ww. wniosek i formularze należy składać w Dziale Socjalnym (pok. 61B, bud. G,
parter, tel. 22 564 9635). Ww. dokumenty, jak i Zasady uczestnictwa w programie
sportowo-rekreacyjnym FitProfit, dostępne są również na stronie internetowej Działu
Socjalnego: www.sgh.waw.pl/socjalny/.
Jednocześnie przypominam, że obecna edycja programu obowiązuje do końca
grudnia 2021 r. Wszyscy użytkownicy kart obowiązującej edycji zainteresowani
kontynuacją uczestnictwa w programie proszeni są o złożenie nowego wniosku
i formularza/y na zasadach określonych w piśmie okólnym.

KANCLERZ
dr Marcin Dąbrowski
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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