
________________________________ 
                                                                                                                                                                 ( miejscowość, data) 
__________________________        
   (imię i nazwisko pracownika)  

                                                                    

__________________________ 
    Oddział / Ruch / nr stały  

 

Oświadczenie pracownika 
 

1. Jako pracownik Polskiej Grupy Górniczej S.A. zwanej dalej Spółką, przyjmuję do 

wiadomości i stosowania realizację przysługujących mi bonów na posiłki profilaktyczne 

w formie zakupów przeze mnie posiłków, artykułów spożywczych oraz napojów (zwanych 

dalej produktami), z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. 

2. Spółka wydała mi w tym celu kartę przedpłaconą o nr ______________________________, 

z doładowaniem (zwaną dalej „kartą”), jako zamiennik bonów na posiłki profilaktyczne, którą 

zobowiązuję się wykorzystywać wyłącznie do dokonywania zakupu produktów, o których 

mowa w pkt.1. 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, co do skutków prawnych jakie wywoła zakup 

innych produktów niż określone w pkt.1.  

4. Kartą mogę posługiwać się do końca jej ważności lub do wyczerpania środków pieniężnych 

zgromadzonych na karcie. 

5. Doładowania karty na dany miesiąc dokonywać będzie Spółka do 25 dnia każdego miesiąca 

poprzedzającego, chyba, że nie będę uprawniony do otrzymania bonów na dany miesiąc. 

6. Spółka poinformowała mnie o wszystkich zasadach związanych z prawidłowym 

korzystaniem przeze mnie z wydanej mi karty, w tym zakresie zostały mi wydane „Zasady 

używania kart debetowych typu przedpłaconego” oraz  „Regulamin realizacji bonów na 

posiłki profilaktyczne w formie karty przedpłaconej”. Zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

7. Korzystanie z karty w celu realizacji przeze mnie zakupów, o których mowa w pkt. 1 jest 

bezpłatne.  

8. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, zatrzymania karty przez bankomat, 

zniszczenia karty lub stwierdzenia nieuprawionego jej użycia niezwłocznie zgłoszę ten fakt 

pod całodobowym numerem 0 800 302 302 lub +48 81 535 60 60 lub osobiście w oddziale 

PKO Banku Polskiego S.A. oraz Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych (albo innej 

wyznaczonej komórce organizacyjnej) w Oddziale Spółki.  

9. Wydanie nowej karty w związku z utratą, kradzieżą, przywłaszczeniem, zatrzymaniem przez 

bankomat, zniszczeniem poprzedniej karty, nastąpi w terminie do 20 dni od daty zgłoszenia 

zdarzenia. 

10. Wszelkie pozostałe problemy związane z korzystaniem z karty, będę niezwłocznie zgłaszać 

w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych (albo innej wyznaczonej komórce 

organizacyjnej) w Oddziale Spółki.   

11. Spółka nie odpowiada za szkody wynikłe z utraty, uszkodzenia karty lub jej wykorzystania 

przez osoby trzecie.  

12. W przypadku  wykorzystania większej ilości środków, niż mi przysługiwało, wyrażam 

zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia powstałej różnicy. 

13. Niniejsze oświadczenie przekazuję Spółce, celem zabezpieczenia jej roszczeń z tytułu 

wydanej mi karty. 
  

 

______________________________ 
     czytelny podpis pracownika) 


