
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych  

informuje o możliwości zapisów na  

karnety sportowe,  

które będą obowiązywały w okresie d 01-04-2020 do 30-09-2020, 

a których zakup podlegać będzie dofinansowaniu 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Oferowane będą karnety przedstawione w poniższych tabelach: 

 

1. MedykGYM  Katowice-Ligota ul. Medyków 6 i 8 

 

L.p. Nazwa Użytkownika Rodzaj karnetu 
Zakres oferowanych usług 

i uprawnień korzystających z nich 
Użytkowników 

Cena jednostkowa 
brutto/m-c 

1. 
Pracownicy, emeryci, 

renciści 

dla pracowników  

Karnet miesięczny 

Open 

Karnet umożliwia korzystanie w okresie 

miesiąca bez ograniczeń: 

z siłowni,  

z zajęć fitness 

z treningów obwodowych  

tj wszystkich zajęć na obiektach MedykGYM 

(ul. Medyków 6 oraz 8 ). 

99,00 zł 

dla pracowników  

Karnet miesięczny 

Open Ścianka 

wspinaczkowa 

Karnet umożliwia korzystanie w okresie 

miesiąca z zajęć z wykorzystaniem ściany 

wspinaczkowej 

99,00 zł 

dla pracowników  

Karnet miesięczny 

Open Fitness + 

Ścianka 

wspinaczkowa 

Karnet umożliwia korzystanie w okresie 

miesiąca z zajęć prozdrowotnych, fitness 

oraz z zajęć z wykorzystaniem ściany 

wspinaczkowej 

120,00 zł 

dla pracowników  

Karnet na 10 wejść 

na ścianę 

wspinaczkową 

Karnet umożliwia korzystanie z 10 zajęć z 

wykorzystaniem ściany wspinaczkowej w 

okresie 10 tygodni 

150,00 zł 

dla pracowników  

Karnet na 10 wejść 

na boulderownię 

Karnet umożliwia korzystanie z 10 zajęć z 

wykorzystaniem boulderowni w okresie 10 

tygodni 

110,00 zł 

dla Seniorów 60+ 

Karnet miesięczny 

(2 wejścia w 

tygodniu) 

Karnet umożliwia korzystanie w okresie 

miesiąca z siłowni,  

z zajęć fitness 

z treningów obwodowych  

tj wszystkich zajęć na obiektach MedykGYM 

(ul. Medyków 6 oraz 8 ), maksymalnie 2 razy 

w tygodniu 

69,00 zł 

dla Seniorów 60+ 

Karnet miesięczny 

Open 

Karnet umożliwia korzystanie w okresie  

miesiąca bez ograniczeń: 

z siłowni,  

z zajęć fitness 

z treningów obwodowych  

tj wszystkich zajęć na obiektach MedykGYM 

(ul. Medyków 6 oraz 8 ). 

89,00 zł 

dla Seniorów 60+ 

Karnet na 10 wejść 

na ścianę 

wspinaczkową 

Karnet umożliwia korzystanie z 10 zajęć z 

wykorzystaniem ściany wspinaczkowej w 

okresie 10 tygodni 

150,00 zł 



 

2. Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa 

 
L.p. Nazwa Użytkownika Rodzaj karnetu Zakres oferowanych usług i uprawnień 

korzystających z nich Użytkowników 

Cena jednostkowa 

brutto/m-c 

1. Pracownicy, emeryci, 

renciści 

Karta 

nielimitowana  

Usługi sportowo-rekreacyjne w zakresie 

dostępu do: aerobik, aqua aerobik, basen, 

body bike, fitness, gimnastyka, groty 

solne, „klub aktywnej mamy”,  jacuzzi, 

joga, łaźnia, nauka sztuk walki, nauka 

tańca, nornic walking, pilates, sauna, 

siłownia, spinning, squash, tenis, tenis 

stołowy, ścianki wspinaczkowe na terenie 

całej Polski 

109,00 zł 

Karta 

umożliwiająca 8 

wejść w miesiącu 

Usługi sportowo-rekreacyjne w zakresie 

dostępu do: aerobik, aqua aerobik, basen, 

body bike, fitness, gimnastyka, groty 

solne, „klub aktywnej mamy”,  jacuzzi, 

joga, łaźnia, nauka sztuk walki, nauka 

tańca, nornic walking, pilates, sauna, 

siłownia, spinning, squash, tenis, tenis 

stołowy, ścianki wspinaczkowe na terenie 

całej Polski 

55,00 zł 

2. Członkowie rodzin Karta 

nielimitowana  

Usługi sportowo-rekreacyjne w zakresie 

dostępu do: aerobik, aqua aerobik, basen, 

body bike, fitness, gimnastyka, groty 

solne, „klub aktywnej mamy”,  jacuzzi, 

joga, łaźnia, nauka sztuk walki, nauka 

tańca, nornic walking, pilates, sauna, 

siłownia, spinning, squash, tenis, tenis 

stołowy, ścianki wspinaczkowe na terenie 

109,00 zł 

dla Seniorów 60+ 

Karnet na 10 wejść 

na boulderownię 

Karnet umożliwia korzystanie z 10 zajęć z 

wykorzystaniem boulderowni w okresie 10 

tygodni 

110,00 zł 

2. Członkowie rodzin 

Karnet miesięczny 

Open fitness 

Karnet umożliwia korzystanie w okresie 

miesiąca bez ograniczeń: 

z siłowni,  

z zajęć fitness 

z treningów obwodowych  

tj wszystkich zajęć na obiektach MedykGYM 

(ul. Medyków 6 oraz 8 ). 

120,00 zł 

Karnet miesięczny 

Open Ścianka 

wspinaczkowa 

Karnet umożliwia korzystanie w okresie 

miesiąca z zajęć z wykorzystaniem ściany 

wspinaczkowej 
120,00 zł 

Karnet miesięczny 

Open Fitness + 

Ścianka 

wspinaczkowa 

Karnet umożliwia korzystanie w okresie 

miesiąca z zajęć prozdrowotnych, fitness 

oraz z zajęć z wykorzystaniem ściany 

wspinaczkowej 
140,00 zł 

Karnet na 10 wejść 

na ścianę 

wspinaczkową 

Karnet umożliwia korzystanie z 10 zajęć z 

wykorzystaniem ściany wspinaczkowej w 

okresie 10 tygodni 
190,00 zł 

Karnet na 10 wejść 

na boulderownię 

Karnet umożliwia korzystanie z 10 zajęć z 

wykorzystaniem boulderowni w okresie 10 

tygodni 

140,00 zł 

3. Dzieci 

Karnet na 10 wejść 

na ścianę 

wspinaczkową 

Karnet umożliwia korzystanie z 10 zajęć z 

wykorzystaniem ściany wspinaczkowej w 

okresie 10 tygodni 

150,00 zł 

Karnet na 10 wejść 

na boulderownię 

Karnet umożliwia korzystanie z 10 zajęć z 

wykorzystaniem boulderowni w okresie 10 

tygodni 

110,00 zł 



całej Polski 

 

 

 

 Karta 

umożliwiająca 8 

wejść w miesiącu 

Usługi sportowo-rekreacyjne w zakresie 

dostępu do: aerobik, aqua aerobik, basen, 

body bike, fitness, gimnastyka, groty 

solne, „klub aktywnej mamy”,  jacuzzi, 

joga, łaźnia, nauka sztuk walki, nauka 

tańca, nornic walking, pilates, sauna, 

siłownia, spinning, squash, tenis, tenis 

stołowy, ścianki wspinaczkowe na terenie 

całej Polski 

55,00 zł 

3. Dzieci Karta basenowa 

nielimitowana 

Usługi sportowo-rekreacyjne w zakresie 

dostępu do: basenów i aquaparków na 

terenie całej Polski 

40,00 zł 

Karta basenowa 

umożliwiająca 8 

wejść w miesiącu 

Usługi sportowo-rekreacyjne w zakresie 

dostępu do: basenów i aquaparków na 

terenie całej Polski 

37,00 zł 

Karta rozszerzona 

nielimitowana 

Usługi sportowo-rekreacyjne w zakresie 

dostępu do: basenów i aquaparków, zajęć 

sztuk walki i tańca, grot solnych, ścianek 

wspinaczkowych i lodowisk na terenie 

całej Polski 

89,00 zł 

Karta rozszerzona 

umożliwiająca 8 

wejść w miesiącu 

Usługi sportowo-rekreacyjne w zakresie 

dostępu do: basenów i aquaparków, zajęć 

sztuk walki i tańca, grot solnych, ścianek 

wspinaczkowych i lodowisk na terenie 

całej Polski 

54,00 zł 

 

3. OK System Polska S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 

 
L.p. Nazwa Użytkownika Rodzaj karnetu Zakres oferowanych usług i uprawnień 

korzystających z nich Użytkowników 

Cena jednostkowa 

brutto/m-c 

1. Pracownicy, emeryci, 

renciści 

Silverplus pakiet 

socjalny  

open 

Korzystanie raz dziennie w danym 

obiekcie, z interwałem 10 h między 

obiektami. Dostępne obiekty 

www.oksystem.pl/klienci/sum2020 

85,00 zł 

Silverplus pakiet 

socjalny  

2x w tygodniu 

Korzystanie raz dziennie w danym 

obiekcie, 2x w tygodniu, do wyczerpania 

limitu wejść 

www.oksystem.pl/klienci/sum2020  

55,00 zł 

2. Członkowie rodzin  Silverplus pakiet 

socjalny  

open 

Korzystanie raz dziennie w danym 

obiekcie, z interwałem 10 h między 

obiektami. Dostępne obiekty: 

www.oksystem.pl/klienci/sum2020  

89,00 zł 

Silverplus pakiet 

socjalny  

2  2x w tygodniu 

Korzystanie raz dziennie w danym 

obiekcie, 2x w tygodniu, do wyczerpania 

limitu wejść 

www.oksystem.pl/klienci/sum2020 

67,00 zł 

3. Dzieci  Karnet Junior  

open  

dla dzieci do 15 lat 

Korzystanie raz dziennie w danym 

obiekcie, z interwałem 10 h między 

obiektami. Dostępne obiekty: 

www.oksystem.pl/klienci/junior Usługi: 

basen, taniec, sztuki walki, ścianka 

wspinaczkowa, lodowisko, grota solna  

65,00 zł 

Karnet basenowy 

Aqua open  

dla dzieci do lat 15 

Korzystanie raz dziennie w danym 

obiekcie, z interwałem 10 h między 

obiektami. Dostępne obiekty: baseny na 

stronie  www.oksystem.pl/klienci/junior 

32,00 zł 

 

 

 

 

 

 

http://www.oksystem.pl/klienci/sum2020
http://www.oksystem.pl/klienci/sum2020
http://www.oksystem.pl/klienci/sum2020
http://www.oksystem.pl/klienci/sum2020
http://www.oksystem.pl/klienci/junior
http://


 

UWAGA! 

 

Koszty karnetów podane w powyższych tabelach dotyczą opłaty za 1 miesiąc w pełnej wysokości – 

bez uwzględnienia dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wpłaty 

natomiast należy dokonać za pełen okres obowiązywania Umowy, tj. za 6 miesięcy, zgodnie z 

obowiązującymi tabelami dopłat do imprez sportowo-rekreacyjnych. 

 

W związku z wprowadzeniem Aneksu nr 16 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Zarządzeniem nr 29/2017 z dnia 02.03.2017 r. przypomina się, że: 

 

1. Pierwszeństwo udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych 

dotyczących wycieczek i karnetów sportowych mają osoby, które dotychczas nie korzystały 

z tego dofinansowania, a w następnej kolejności osoby, które nie korzystały z tego 

dofinansowania w roku poprzednim. 

2. Dopuszcza się możliwość korzystania tylko z jednej formy dofinansowania - do wycieczek lub 

do karnetu sportowego. 

3. Zapisy na wszystkie imprezy dofinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

dokonywane są w godzinach urzędowania Uczelni osobiście, telefonicznie lub mailowo do 

wyczerpania limitu miejsc. 

 

Zapisy odbywać się będą w dniach od 04.03.2020 do 06.03.2020 r.: 

telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 208 35 24 

osobiście – w pokoju nr 212 w budynku Rektoratu 

mailowo – pod adresem bmincer@sum.edu.pl 

 

Wpłaty przyjmowane będą w dniach 11-13 marca 2020 r.,  

jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z pracownikami 

Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych w celu potwierdzenia obecności na 

liście użytkowników. 
 

Ważne informacje dotyczące zapisów: 

 

1. Przyjmowane będą wszystkie zgłoszenia dokonane w terminie wskazanym w niniejszym 

ogłoszeniu, po czym lista zostanie zweryfikowana przez pracowników Działu ds. 

Pracowniczych i Socjalnych uwzględniając zapisy § 7 ust. 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych.  

2. W momencie zapisów pracownik, emeryt, rencista SUM oraz członek rodziny zobowiązany jest 

do złożenia deklaracji dotyczącej rodzaju wybranego karnetu, gdyż ilość zakupionych 

karnetów uzależniona będzie od ilości i cen karnetów zamówionych. 

3. Warunkiem zakupu karnetu dla członka rodziny jest zakup karnetu przez pracownika, emeryta 

lub rencistę, przy czym karnet dla członka rodziny musi być z tej samej grupy, co karnet 

pracownika. 

4.  Po dokonaniu weryfikacji pracownicy Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych poinformują drogą 

telefoniczną o możliwości wykupu karnetu.  

 
 

mailto:bmincer@sum.edu.pl

