
 



 
 CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ           Warszawa, 2012.05.25 

           BIURO KADR I SZKOLENIA  
                ul. Rakowiecka 37 A 
                 02-521 Warszawa    
 

BKS – 162/19-12 – 2023   

       
       
         

 

       Pani/Pan  
Dyrektor Okręgowy 

       Służby Więziennej 
       Pani/Pan  

Komendant 
       Ośrodka Szkolenia SW   

      Centralnego Ośrodka Szkolenia SW 
       Ośrodka Doskonalenia Kadr SW 

  
 

Uprzejmie informuję, iż Dyrektor Generalny Służby Więziennej wspólnie                          
z Zarządem Głównym NSZZFiPW podjął działania mające na względzie  poszerzenie 
oferty sieciowych pakietów sportowo-rekreacyjnych, których celem jest aktywizacja 
sportowa funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów Służby Więziennej. 
Mając na uwadze powyższe w dniu  22 maja br. podpisano umowę z siecią klubów Pure 
Health & Fitness, które w 2010 roku nagrodzone zostały tytułem Najlepszego Operatora 
Sieciowego Fitness. W bogatej ofercie klubów sportowych Pure Health & Fitness typu: 

 

I. PLATINIUM znajdujących się w: 

Warszawie    Pure Platinum Złote Tarasy 

Lublinie     Pure Platinum Cuprum Arena (basen)  

Krakowie    Pure Platinum Bonarka (basen)  

     Pure Platinum Galeria Kazimierz (basen)    

Kielcach    Pure Platinum Korona Kielce (basen) 

 

II. HEALTH AND FITNESS  znajdujących się w: 

Warszawie    Pure Blue City  

Łodzi     Pure Manufaktura  

Płocku     Pure Mazovia  

 
III. FITNESS znajdujących się w: 

Bytomiu     Pure Agora  

Krakowie    Pure Angel City  

Bydgoszczy    Pure Drukarnia  

Kielcach    Pure Echo Kielce 

Gliwicach   Pure Forum  

 

 
 



 

Szczecinie   Pure Kaskada  

Gdyni     Pure Klif  

Koszalinie   Pure Forum  

     Pure Kosmos  

Rzeszowie     Pure Milenium Hall  

Toruniu     Pure Plaza  

Poznaniu   Pure Pestka  

Warszawie    Pure Galeria Rembielińska  

     Pure Targówek 

Katowicach    Pure Silesia  

Włocławku    Pure Wzorcownia  

Białymstoku    Pure Alfa  

Gorzowie  Wielkopolskim  Pure NoVa Park,  

istnieje możliwość skorzystania z szerokiego zakresu nowoczesnego sprzętu do 
ćwiczeń siłowych, treningu cardio oraz nielimitowanej ilości zajęć sportowych 
stanowiących najnowsze formy ogólnodostępnych zajęć grupowych prowadzonych 
przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Poza tym istnieje także sposobność 
skorzystania z: 

 kafejki internetowej, 
 kawiarni,  
 sauny fińskiej i pomieszczeń relaksacyjnych, 
 bezpłatnej  wypożyczalnie  filmów DVD, 
 Wi Fi, 
 solarium, 
 basenów (dot. wybranych obiektów typu Platinium), 
 spotkań eventowych dla klubowiczów. 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu Pure Health & Fitness                        
uprzejmie informuję, iż całkowity koszt dostępu do programu sportowo-
rekreacyjnego Pure Health & Fitness, ponoszony przez jednego uczestnika 

(funkcjonariusza/pracownika cywilnego, emeryta SW oraz max. trzech innych  
zgłoszonych osób towarzyszących, które mają ukończone 18 lat lub powyżej 16 -             
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych) w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym wynosi:  

 
I. Oferta promocyjna obowiązująca do 30.06.2012 roku: 

 

 160 zł. w obiektach Pure Platinum w Warszawie,    
 135 zł  w obiektach Pure Platinum w Krakowie i  Lublinie,   . 
 110 zł. we wszystkich obiektach  Pure Health and Fitness,  
   70 zł. we  wszystkich obiektach Pure Fitness.   

 
II. Oferta regularna obowiązująca od 1.07.2012 roku: 

 175 zł. w wszystkich obiektach Pure Platinum,    
 135 zł. we wszystkich obiektach  Pure Health and Fitness,  
   89 zł. we  wszystkich obiektach Pure Fitness.   

 
 
 
 
 
 



Ponadto w kwestiach organizacyjnych uprzejmie informuję, iż: 

 wykazy osób korzystających z programu Pure na kolejny okres rozliczeniowy                  
(z uwzględnieniem nowych użytkowników oraz rezygnacji) należy przesyłać do 
BKS CZSW (adres poczty elektronicznej: elzbieta.sapiezynska@sw.gov.pl),               
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, 

 środki finansowe wynikające z potrąceń dokonywanych na podstawie 
złożonych oświadczeń, powinny być w cyklu miesięcznym przekazywane na 
konto: 

Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50,  
Nr rachunku bankowego: 20 1020 1068 0000 1902 0167 7954 

PKO BP Oddz. 6 w Warszawie 
z dopiskiem: OISW, AS/ZK w ………………….., Karty Pure za miesiąc …… 

 

 w przypadku emerytów Służby Więziennej brak wpływu środków finansowych 

na konto ZG NSZZFiPW, w terminie do 12 każdego miesiąca 

(poprzedzającego nowy okres rozliczeniowy) będzie podstawą  do skreślenia 

z listy osób korzystających z pakietu Pure, 

 przy pierwszej wizycie w Klubie wyrabiana będzie karta członkowska, za którą 
pobrana zostanie jednorazowa opłata depozytowa w wysokości 15 złotych, 

 imienne karty osób przystępujących do programu Pure Health & Fitness, będą 
dostępne w obiekcie sportowym wskazanym do odbioru przez 
przystępującego do programu Pure,  

 anulowanie członkostwa będzie możliwe przy zachowaniu jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Dopuszcza się możliwość przeniesienia członkostwa 
na inne osoby.  
 
Wychodząc naprzeciw potrzebie poznania oferty klubów Pure Health & Fitness                        

w dniach: 25-26.05.2012r., 28-29.05.2012r. oraz 20-24.06.2012r. w w/w obiektach 
odbędą się dni otwarte podczas których funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci 
wraz z osobami towarzyszącymi na hasło „DNI OTWARTE SW” na ogólnie przyjętych 
zasadach mogą bezpłatnie skorzystać  z siłowni, strefy relaksu, kawiarni i kafejki 
internetowej, jak też zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie internetowej: 
www.purepoland.com wziąć udział w zorganizowanych zajęciach fitness. 

Bliższych informacji udziela kpt. Elżbieta Sapieżyńska – starszy specjalista Biura 
Kard i Szkolenia CZSW – tel. 022 640 83 82.  

                                    
                                                ZZ  uuppoowwaażżnniieenniiaa    

                                                          DDyyrreekkttoorraa  BBiiuurraa  KKaaddrr  ii  SSzzkkoolleenniiaa    

                                                                                                                                        CCeennttrraallnneeggoo  ZZaarrzząądduu  SSłłuużżbbyy  WWiięęzziieennnneejj    

  

                                            PPooddppiissaałł::                          ppppłłkk  MMaarriiaann  BBiieenniieekk    

DDoorraaddccaa  DDyyrreekkttoorraa  GGeenneerraallnneeggoo  SSłłuużżbbyy  WWiięęzziieennnneejj      
   

 
Wykonano w 19 egz. – wysłano pocztą elektroniczną  
Egz. Nr 1-15 - Okręgowe Inspektoraty SW 
Egz. Nr 16    - COSSW w Kaliszu 
Egz. Nr 17    - OS SW w Kulach  
Egz. Nr 18    - do wiadomości: ZG NSZZFiPW, 
Egz. nr  19  -   a/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elzbieta.sapiezynska@sw.gov.pl
http://www.purepoland.com/


                                         Zał. Nr 1 do pisma l.dz. BKS – 162/19-12 – 2023  z dnia  25 maja 2012r.  
 

Warunki członkostwa w klubach 

Pure Health and Fitness 

  

Umowa członkowska, pomiędzy Pure Health and Fitness Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zwaną dalej „Klubem” oraz korzystającym z usług Klubu, zwanym dalej 

„Członkiem”, zawarta została na poniższych warunkach. 

 1.     CZŁONKOSTWO. 

Przystąpienie. 

1.1 Aby zostać Członkiem należy mieć ukończone 18 lat lub 16 lat - za pisemną zgodą 

rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 

1.2 Członek podlega prawom i obowiązkom zgodnie z rodzajem członkostwa, określonym w 
Formularzu Aplikacyjnym - „Twoje Członkostwo”, zwanym dalej „Formularzem Aplikacyjnym”, 

będącym potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Klubem a Członkiem.  

Rodzaje członkostwa. 

1.3 Typ członkostwa określony jest w Formularzu Aplikacyjnym. 

1.4 Członkostwo „Klub Macierzysty” uprawnia do wstępu do obiektu Klubu wskazanego na 

karcie członkowskiej Członka. 

1.5 Członkostwo „Wszystkie Kluby Pure” uprawnia do wstępu do obiektów Klubu 
znajdujących się na terenie całej Polski. Informacje na temat obiektów Klubu 
wyszczególnione są w materiałach informacyjnych Klubu, na tablicach informacyjnych oraz 
na stronie internetowej Klubu. Liczba dostępnych obiektów Klubu, może ulec zmianie w 
dowolnym czasie, o czym Klub informuje Członka poprzez umieszczenie stosownej 
informacji w materiałach informacyjnych Klubu, na tablicach informacyjnych oraz na stronie 

internetowej Klubu.  

1.6 Członkowie są uprawnieni do przechowywania rzeczy w specjalnie wyznaczonych 
szafkach. Rzeczy pozostawione w szafkach w danym dniu będą przechowywane tylko do 
czasu zamknięcia danego klubu w tym dniu. Za rzeczy pozostawione w szafkach we 
wskazanym powyżej czasie Klub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Szafki w 
obiektach Klubu będą opróżniane każdej nocy, a ich zawartość będzie przechowywana 
przez odpowiedni okres czasu ustalony przez Klub i podany do wiadomości Członków Klubu 
przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w danym obiekcie Klubu, na 
koszt i ryzyko osoby, która taką zawartość pozostawiła w szafce. Rzeczy pozostawione w 
obiekcie Klubu i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w 
rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane. Klub jest uprawniony do naliczenia 
opłaty za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w szafkach. Za mienie 

pozostawione niezgodnie z brzmieniem pkt. 1.13 Klub nie ponosi odpowiedzialności. 

1.7 Klub może wprowadzić w wybranych obiektach Klubu inteligentny system kart 
członkowskich, w tym kart ze zdjęciem, po wyrażeniu przez Członka zgody na umieszczenie 
jego zdjęcia na karcie członkowskiej. W przypadku wprowadzenia takiego systemu Członek, 
w ramach płaconych Składek Członkowskich otrzyma kartę członkowską działającą w 
inteligentnym systemie kart członkowskich. Jednakże w przypadku, gdy Członek utraci taką 
kartę, zobowiązany będzie do poniesienia opłaty według obowiązującego cennika, za 
wystawienie nowej karty członkowskiej. 

 



Obiekty i usługi. 

1.8 Wstęp do obiektów Klubu jest możliwy tylko za okazaniem karty członkowskiej. Karta 

członkowska może być używana tylko przez Członka, chyba że umowa przewiduje inaczej. 

1.9 Członek nie może nikomu pożyczać swojej karty członkowskiej, ani zezwalać na jej 

użycie.  

1.10 W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do zamykania wybranych obiektów 
Klubu, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub 

sprzątania.  

1.11 Godziny otwarcia obiektów Klubu mogą ulegać zmianom, o których Klub poinformuje 
Członków w materiałach informacyjnych Klubu, na tablicach informacyjnych oraz na stronie 

internetowej Klubu. 

2.     WYKORZYSTANIE KLUBU. 

Kondycja fizyczna Członków. 

2.1 Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych, Członek powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń. 

2.2 Członek nie może korzystać z żadnych obiektów Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, 
choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w obiekcie 
Klubu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do braku przeciwwskazań medycznych 
do wykonywania przez Członka ćwiczeń fizycznych Klub może uzależnić zgodę na wstęp do 
obiektu Klubu i/lub zawarcie umowy członkowskiej od dostarczenia Klubowi odpowiedniego 
orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań medycznych w odniesieniu 

do danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę. 

Odpowiedzialność. 

2.3. Za szkody na mieniu oraz szkody na osobie Klub odpowiada wobec Członków Klubu na 

zasadach ogólnych. 

2.4. Członkowie są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób                    
z urządzeń i / lub wyposażenia Klubu (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie 
jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem 

Członek ma obowiązek skonsultować się z jednym z przedstawicieli Klubu.  

2.5  Członkom nie wolno w sposób niewłaściwy wykorzystywać przedmiotów, urządzeń lub 
sprzętu w którymkolwiek obiekcie Klubu. Członek ponosi materialną odpowiedzialność za 
spowodowanie uszkodzenia mienia Klubu.   

3. INNE POSTANOWIENIA. 

3.1 Klub jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i 
promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania 
wizerunku Członków, o ile ww. działanie Klubu nie narusza praw i wolności Członków, w 
szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. O zamiarze i terminie 
podejmowania przez Klub ww. działań Klub powiadomi uprzednio Członków.  

3.2 Zaniechanie przez Klub egzekwowania swoich praw, za jakikolwiek okres i z 
jakiegokolwiek powodu nie będzie interpretowane, jako zrzeczenie się takich praw. Również 
nie skorzystanie przez Klub z przysługujących mu uprawnień w przypadku naruszenia 
umowy przez Członków nie może być uznawane za aprobatę tego typu zachowań. 



3.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, 
postanowienie takie będzie usunięte, co nie wpłynie na ważność i skuteczność innych 

postanowień.  

3.4 Do niniejszej umowy ma zastosowanie prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwe sądy 

powszechne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zał. Nr 2 do pisma l.dz. BKS – 162/19-12 – 2023  z dnia  25 maja 2012r. 
 

                     Warszawa, dn. ……………… 2012r.  
…………………………………………………………………………..…... 
                              (stopień, imię i nazwisko) 
 
…………………………………………………………………….…..…….. 
            (stanowisko służbowe, komórka organizacyjna)  
 
………………………………………………………………………….…… 
                      (jednostka organizacyjna SW) 
 
…………………………………………………………………………...…… 
                (nr telefonu do służbowego wykorzystania)  
 
 
………………………………………………………………………………… 
                                          (staż w SW) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

1. Ja  niżej podpisana/y oraz: 

1. Osoba towarzysząca: 

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej…………………………………………………………… 
Adres zameldowania ………………..……………………………………………………….. 
Telefon:……………………………………………………….…………………………….… 
 

2. Osoba towarzysząca: 

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej…………………………………………………………… 
Adres zameldowania ………………..……………………………………………………….. 
Telefon:……………………………………………………….……………………………..... 

3. Osoba towarzysząca: 

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej…………………………………………………………… 
Adres zameldowania ………………..……………………………………………………….. 
Telefon:……………………………………………………….………………..……………… 

 
 po zapoznaniu się z: 
 

a. Regulaminem korzystania z usług Pure Health and Fitness oraz Listy Klubów 

Pure, 

b. Uprawnieniami wynikającymi z posiadania wybranego standardu członkostwa, 

c. Zapisami Umowy z dnia ……………...zawartej  pomiędzy Zarządem Głównym 

NSZZFiPW,  a Pure Health and Fitness oraz Aneksami do w/w umowy. A w 

szczególności załącznikami 1 i 2 określającego miesięczne ceny karnetów w 

ramach których Pure Health and Fitness zapewni nielimitowany dostęp do 

korzystania ze wszystkich obiektów Pure właściwych ze względu na standard 

posiadanego członkostwa określonego w załączniku 4 (lista klubów) oraz 

art…… określającego minimalny okres trwania członkostwa (2 miesiące), 

 

 

d. Karta członkowska Pure Health and Fitness wydawana jest przy pierwszej 

wizycie w klubie. Za jej wyrobienie pobierana jest jednorazowa opłata w 

wysokości 15 zł. Ma ona charakter depozytowy i jest zwracana w momencie 

zakończenia członkostwa i zwrócenia karty do klubu. 

e. z dniem …………………………………… przystępuję/my do korzystania z 

pakietu korporacyjnego Pure Health and Fitness w ramach w/w umowy.   

2. W sytuacji rezygnacji z w/w  pakietu zobowiązuję się do pisemnego zawiadomienia 
kadr jednostki macierzystej,  w terminie 25 dni roboczych przed rozpoczęciem 
kolejnego okresu rozliczeniowego, o rezygnacji  z programu  Pure Health and 
Fitness. W przypadku nie wniesienia w w/w terminie pisemnej rezygnacji,  zostaną 
podjęte działania mające  na względzie  obciążenie  użytkownika kosztami za kolejny 
okres rozliczeniowy, zgodnie z ostatnim złożonym oświadczeniem.  



3. Ja niżej podpisana/y, uprzejmie proszę o  obciążenie mojego wynagrodzenia  przez 
okres bezterminowo/……… m-cy/a*, począwszy od miesiąca …….….2012, 

kwotą……………słownie:……………………….…………………………………………….
tytułem opłat za korzystanie  z pakietu Pure Health and Fitness,  przez n/w osoby: 

            1)…………………………………………………………………….………   ,00zł. (brutto) 
2) ……………………………………………………………………………   ,00zł. (brutto) 
3)……………………………………………………………………….……       ,00zł. (brutto) 
4) …………………………………   …………………………………… …       ,00zł. (brutto) 
 

4. Wyrażam zgodę na administrowanie przez Centralny Zarząd Służby Więziennej,                            

ZG NSZZFiPW podanych przeze mnie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia                  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926                                

z późn. zm.)  

Ponadto w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę                            

na powierzenie przez CZSW firmie  Pure Health and Fitness w/w danych osobowych, 

wyłącznie w celu niezbędnym  do wykonania Umowy. W ramach Umowy Pure Health and 

Fitness zobowiąże się do przetwarzania danych osobowych,  zgodnie  z Umową oraz ustawą 

o ochronie danych osobowych. Ponadto Pure Health and Fitness jest zobowiązany do 

zapewnienia ochrony danych osobowych wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa. 

 
   Czytelny podpis   

      …………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………….., dnia ………………………………… 2012r.   
 
Wyk. w 2 egz.  

Egz. Nr 1 – komórka finansowa (kserokopia -  pracownik merytoryczny)  
Egz. Nr 2 – składająca/y oświadczenie 

ES 

 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 

Zał. Nr 3 do pisma l.dz. BKS – 162/19-12 – 2023  z dnia  25 maja 2012r. 
 

                     Warszawa, dn. ……………… 2012r.  
…………………………………………………………………………..…... 
                                  (imię i nazwisko) 
 
 
………………………………………………………………………….…… 
                      (emeryt - jednostka organizacyjna SW) 
 
…………………………………………………………………………...…… 
                (nr telefonu do służbowego wykorzystania)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

Ja  niżej podpisana/y oraz: 

1. Osoba towarzysząca: 

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej…………………………………………………………… 



Adres zameldowania ………………..……………………………………………………….. 
Telefon:……………………………………………………….…………………………….… 
 

2. Osoba towarzysząca: 

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej…………………………………………………………… 
Adres zameldowania ………………..……………………………………………………….. 
Telefon:……………………………………………………….……………………………..... 

3. Osoba towarzysząca: 

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej…………………………………………………………… 
Adres zameldowania ………………..……………………………………………………….. 
Telefon:……………………………………………………….………………..……………… 

 
 po zapoznaniu się z: 
 

a. Regulaminem korzystania z usług Pure Health and Fitness oraz Listy 

Klubów Pure, 

b. Uprawnieniami wynikającymi z posiadania wybranego standardu 

członkostwa, 

c. Zapisami Umowy z dnia ……………...zawartej  pomiędzy Zarządem 

Głównym NSZZFiPW,  a Pure Health and Fitness oraz Aneksami do w/w 

umowy. A w szczególności załącznikami 1 i 2 określającego miesięczne 

ceny karnetów w ramach których Pure Health and Fitness zapewni 

nielimitowany dostęp do korzystania ze wszystkich obiektów Pure 

właściwych ze względu na standard posiadanego członkostwa 

określonego w załączniku 4 (lista klubów) oraz art…… określającego 

minimalny okres trwania członkostwa (2 miesiące). 

 

 

 

d. Karta członkowska Pure Health and Fitness wydawana jest przy pierwszej 

wizycie w klubie. Za jej wyrobienie pobierana jest jednorazowa opłata w 

wysokości 15 zł. Ma ona charakter depozytowy i jest zwracana w 

momencie zakończenia członkostwa i zwrócenia karty do klubu. 

e. z dniem …………………………………… przystępuję/my do korzystania 

z pakietu korporacyjnego Pure Health and Fitness w ramach w/w 

umowy.   

4. W sytuacji rezygnacji z w/w  pakietu zobowiązuję się do pisemnego 
zawiadomienia kadr jednostki macierzystej,  w terminie 25 dni roboczych przed 
rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, o rezygnacji  z programu  Pure 
Health and Fitness.  
 

5. Ja niżej podpisana/y, zobowiązuję się do dokonywania w terminie do  12 każdego 
miesiąca* wpłaty środków finansowych w kwocie 
………………(słownie:……………………………….……….……………)  tytułem 
opłat za korzystanie z karty Pure przez  n/w osoby: 

1)…………………………………………………………………..………  ,00zł. (brutto) 

2) …………………………………………………………………….….….  ,00zł. (brutto) 
3)…………………………………………………………………..…….…        ,00zł. (brutto) 
4) ……………………………………………………………………..…..…      ,00zł. (brutto)  



 
Na konto Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  

02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50,  
Nr rachunku bankowego: 20 1020 1068 0000 1902 0167 7954 

PKO BP Oddz. 6 w Warszawie 

z dopiskiem: Pure za miesiąc …….….….**  ( emeryt SW – ZK/AŚ w  ……………….. ).  

*  dot. daty wpływu na konto ZG NSZZFiPW. Wpłaty po 12 każdego miesiąca będą skutkowały skreśleniem z listy 
użytkowników karty Pure na najbliższy okres rozliczeniowy.  

** wpłaty winny być dokonywane wyłącznie za bieżący miesiąc.  

 

6. Wyrażam zgodę na administrowanie przez Centralny Zarząd Służby Więziennej,                            

ZG NSZZFiPW podanych przeze mnie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia                  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926                                

z późn. zm.)  

Ponadto w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę                            

na powierzenie przez CZSW firmie  Pure Health and Fitness w/w danych osobowych, 

wyłącznie w celu niezbędnym  do wykonania Umowy. W ramach Umowy Pure Health and 

Fitness zobowiąże się do przetwarzania danych osobowych,  zgodnie  z Umową oraz 

ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto Pure Health and Fitness jest 

zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych wymaganej przez 

obowiązujące przepisy prawa. 

   Czytelny podpis   
                      ………………………………………………….. 
………………….., dnia …………………………2012r.   
 
Wyk. w 2 egz.  
Egz. Nr 1 – komórka finansowa (kserokopia -  pracownik merytoryczny)  

Egz. Nr 2 – składająca/y oświadczenie 
ES 

 
* niepotrzebne skreślić 

Zał. Nr 4 do pisma l.dz. BKS – 162/19-12 – 2023  z dnia  25 maja 2012r. 

                           

……………………,dnia……………………… 

 

 

 

 

         

DRUK REZYGNACJI  

       __________________________ 

 

 

 
Ja niżej podpisana/y wnoszę o skreślenie, począwszy od kolejnego okresu 

rozliczeniowego tj. od dnia ………………………………….. n/w osób z wykazu 
użytkowników programu PURE HEALTH AND FITNES.  

 
 

Lp. Imię i nazwisko 

  

  

  

  



  

 
 

    ………………………………………………………………. 
                                                               Data, czytelny osoby wnoszącej rezygnację  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnią pracownicy merytoryczni: 

 

Potwierdzenie wpływu pisemnej rezygnacji,  data i podpis pracownika kadr    ……………………….…………….....  

 
 
Wyk. w 2 egz.  
Egz. Nr 1 – komórka finansowa (kserokopia pracownik merytoryczny kadr)  
Egz. Nr 2 – składająca/y oświadczenie 
 
 

 



  

 


