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Dyrektor Personalny 

 
 

Pracownicy CMC Poland Sp. z o.o. 
 

 
 
Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem Programu Multisport dla pracowników                                   
CMC Poland Sp. z o.o. i członków ich rodzin, zapisy osób zainteresowanych korzystaniem z karty Multisport 
prowadzone będą przez CMC Putex począwszy od 15 czerwca do 15 lipca 2020r. 
 
Pracownicy, którzy w tej chwili korzystają z karty Multisport i w dalszym ciągu zamierzają korzystać z 
karty bez dokonywania zmiany rodzaju karty lub osób towarzyszących, nie muszą zapisywać się 
ponownie – aktualne jest poprzednie zgłoszenie. 
 
Jednocześnie informuję, iż z dniem 1 lipca br., w związku z odmrożeniem działalności obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, wznawiamy funkcjonowanie wszystkich aktywnych kart pracowników CMC w 
programie Multisport wraz z usługami dodatkowymi ze strefy użytkownika.  
Pełna lista obiektów rekreacyjno-sportowych aktualnie dostępnych po odmrożeniu branży znajduje się 
na stronie: www.benefitsystems.pl/dla-ciebie/multisport 
Szczegóły dotyczące nowych zasad korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych dostępne na 
stronie:  www.kartamultisport.pl/dobrze-ze-jestes/ 
 
Przypominamy, że Program Multisport finansowany jest częściowo ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Tabela dofinansowań przedstawiona jest w załączniku do niniejszego pisma.  
 
Karta wydawana w ramach Programu Multisport uprawnia do korzystania z zajęć sportowych we 
wskazanych obiektach, w określonej ilości w trakcie miesiąca w zależności od wybranego rodzaju karty.  
Wysokość dofinansowania z ZFŚS dla pracownika i dzieci z tytułu korzystania z karty Multisport stanowi 
przychód pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, w roku 2020 zwolnione od podatku są materialne 
świadczenia z ZFŚS do kwoty 2.000 PLN (wartość świadczeń jest kumulowana w danym roku i po 
przekroczeniu ww. kwoty, nadwyżka podlega opodatkowaniu). 
 
Informacji na temat Programu udzielają pracownicy CMC Putex:  
- Anna Grzebieluch,  tel. kom. 695 107 114, e-mail: anna.grzebieluch2@cmc.com 
- Beata Banasiak:  tel. kom. 695 107 113, e-mail: beata.banasiak@cmc.com 
  www.putex.pl/multisport/ 

 
Pozdrawiam 

Barbara Kaleta 
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