
 

 

INTERNAL 

Poznań, dnia.......................... 
 

..................................................      ..........................     .........................      
Imię i nazwisko Pracownika                Nr kontrolny            Data urodzenia            
 
         
Pracodawca:       Volkswagen Poznań        Work Service         Sellpro         Bergman         Gi Group 
 
 

WNIOSEK PRACOWNIKA – ZGODA NA POTRĄCENIE 
 

 

1. Wybieram dla siebie kartę: 

         MultiSport Plus          MultiSport Classic          Multisport Light 6         Multisport Light 8 

i wyrażam zgodę na potrącenie z mojego comiesięcznego wynagrodzenia kwoty: ……….…………...…  

       Jestem        nie jestem Członkiem NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań. 

 

2. Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego comiesięcznego wynagrodzenia kwoty: …………… za kartę MultiSport  

         MultiSport Plus          MultiSport Classic          Multisport Light 6         Multisport Light 8 

dla zgłoszonej przeze mnie osoby towarzyszącej powyżej 15. roku życia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(IMIĘ I NAZWISKO OSOBY TOWARZYSZĄCEJ) 

 

3. Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego comiesięcznego wynagrodzenia kwoty:  

a) …..…………  za kartę        Kids         Kids Aqua dla zgłoszonego przeze mnie mojego dziecka  

poniżej 15 roku życia: ………………………………………………………….………………………. (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

b) …..…………  za kartę        Kids         Kids Aqua dla zgłoszonego przeze mnie mojego dziecka  

poniżej 15 roku życia: …………………………………………………………………….……………. (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

c) …..………… za kartę        Kids         Kids Aqua dla zgłoszonego przeze mnie mojego dziecka  

poniżej 15 roku życia: ……………………………………………………………………….…………. (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

4. Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego comiesięcznego wynagrodzenia kwoty:  

a) …..………… za kartę MultiSport Student dla zgłoszonego przeze mnie mojego dziecka  

od 16 do 26 roku życia: ……………………………………………………………………………. (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

b) …..………… za kartę MultiSport Student dla zgłoszonego przeze mnie mojego dziecka  

od 16 do 26 roku życia: ……………………………………………………………………………. (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

c) …..………… za kartę MultiSport Student dla zgłoszonego przeze mnie mojego dziecka  

od 16 do 26 roku życia: …………………………………………………………………..………. (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

5. Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego comiesięcznego wynagrodzenia kwoty:  

a) …..………… za kartę MultiSport dla zgłoszonej przeze mnie seniora powyżej 60 roku życia: 

………………………………………………………………………….…………. (IMIĘ I NAZWISKO SENIORA) 

b) …..………… za kartę MultiSport dla zgłoszonej przeze mnie seniora powyżej 60 roku życia: 

…………………………………………………………………………….………. (IMIĘ I NAZWISKO SENIORA) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym Regulaminem Korzystania z kart MultiSport. 

 

 

 

Dane do odbioru karty MultiSport 

Zakład:        Z-1 Antoninek        Z-2 Białężyce         Z-3 Odlewnia         Z-4 Swarzędz-Jasin 

Numer telefonu: ................................................ 

Podpis Pracownika  

…………………………..……….…….                         

ŁĄCZNA KWOTA POTRĄCENIA ………………….…… 

 


