
Regulamin  
realizacji bonów na posiłki profilaktyczne realizowane w formie karty przedpłaconej 

 

1. Bony na posiłki profilaktyczne są realizowane w formie karty przedpłaconej 

umożliwiającej zakupienie posiłków, artykułów spożywczych oraz napojów 

bezalkoholowych. 

2. Pracownik otrzymuje kartę  przedpłaconą (zwaną dalej „kartą”) po podpisaniu 

oświadczeń stanowiących  załączniki do niniejszego regulaminu: 

1) Oświadczenie dla PKO Banku Polskiego S.A. 

2) Oświadczenie dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

3. Pracownik powinien podpisać  kartę niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis powinien 

być zgodny z podpisem złożonym na oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2, ppkt. 1 

stanowiący wzór podpisu. 

4. Pracownik powinien zapamiętać otrzymany  numer PIN lub zanotować w sposób  

i w miejscu uniemożliwiającym jego odczytanie przez osoby niepowołane. Numeru PIN 

nie należy przechowywać  razem z kartą, a zwłaszcza zapisywać na karcie. Przy 

wprowadzaniu numeru PIN  należy postępować w taki sposób, aby uniemożliwić wejście 

w jego posiadanie innych osób. 

5. Pracownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu zapobieżenia 

utraty i zniszczeniu karty lub ujawnieniu PIN osobom trzecim.  

6. Numer karty może zostać udostępniony przez pracownika tylko w celu dokonania 

operacji, zgłoszenia utraty lub zniszczenia karty, złożenia reklamacji. PIN nie może być 

udostępniony nikomu.  

7. PIN do karty można zmienić w dowolnym bankomacie PKO Banku Polskiego S.A.  

W przypadku nieczytelnego PIN albo zapomnienia numeru PIN należy zgłosić ten fakt  

w Oddziale PKO Banku Polskiego S.A. 

8. Karta  służy wyłącznie do:  

1) dokonywania płatności za posiłki profilaktyczne (posiłki, artykuły spożywcze) oraz 

napoje (bezalkoholowe) w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem 

akceptacji umieszczonym na karcie (logo karty VISA), które oferują tego typu 

produkty (tj. sklepy spożywcze, punkty gastronomiczne). 

2) sprawdzania stanu posiadanych na karcie środków. 

9. Otrzymana karta jest nieaktywna. Jej aktywacja nastąpi w momencie, gdy zostanie 

dokonana pierwsza operacja. 

10. Pracownik ponosi odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej lub 

skradzionej karty do czasu zgłoszenia utraty albo kradzieży.  

11. Przypadki: utraty, kradzieży, przywłaszczenia, zniszczenia lub stwierdzenia 

nieuprawnionego użycia karty należy niezwłocznie zgłosić pod całodobowym numerem 

telefonu 0 800 302 302 lub +48 81 535 60 60 lub osobiście w oddziale PKO Banku 

Polskiego S.A. Fakt ten należy zgłosić także niezwłocznie do Działu Spraw 

Pracowniczych i Socjalnych (albo innej wyznaczonej komórki organizacyjnej)  

w Oddziale Spółki.  

12. Jeżeli po zgłoszeniu jej utraty, karta odnajdzie się, nie może być używana i powinna 

zostać niezwłocznie zwrócona do wskazanej w pkt. 11 komórki organizacyjnej Oddziału 

Spółki. 

13. Zasady opisane w pkt. 11 należy stosować także w przypadku zatrzymania karty przez 

bankomat.  

14. 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. 



15. Pracownik potwierdza zlecenie wykonania operacji w co najmniej jeden z podanych niżej 

sposobów: 

1) wprowadzenie numeru PIN, 

2) złożenie podpisu na dowodzie dokonania operacji, 

3) zbliżenie karty wyposażonej w funkcję zbliżeniową do terminala elektronicznego  

z czytnikiem zbliżeniowym w celu realizacji operacji, 

4) fizyczne użycie karty w samoobsługowym terminalu płatniczym bez konieczności 

potwierdzania operacji numerem PIN i podpisem. 

16. W celu kontroli rozliczeń Pracownik jest zobowiązany do przechowywania dokumentów 

potwierdzających poniżej wymienione operacje do czasu sprawdzenia informacji 

podanych na zestawieniu operacji: 

1) potwierdzenie dokonania operacji, 

2) potwierdzenie odmowy zrealizowania operacji, 

3) potwierdzenie anulowania operacji, 

4) potwierdzenie operacji uznaniowej (zwrot towaru). 

17. Zestawienie co najmniej pięciu ostatnich operacji, pracownik na swoje żądanie, może 

uzyskać w Oddziale PKO Banku Polskiego S.A. na podstawie okazanej karty  

i dokumentu stwierdzającego tożsamość (opłata zgodnie z taryfą banku), albo  

w bankomatach PKO Banku Polskiego S.A. (bez opłat). 

18. Każda operacja płatnicza realizowana z fizycznym użyciem karty jest potwierdzona 

odpowiednim dowodem sprzedaży wystawionym przez punkt przyjmujący płatność 

kartą. Dowód sprzedaży powinien być podpisany przez Pracownika, o ile operacja nie 

została potwierdzona wprowadzeniem PIN albo nie została zrealizowana  

w samoobsługowym terminalu płatniczym bez konieczności potwierdzania operacji 

numerem PIN lub podpisem, albo w formie operacji zbliżeniowej. 

19. Operacje zbliżeniowe, o których mowa w pkt. 15 mogą być dokonywane do wysokości 

limitu kartowego dla operacji zbliżeniowych ustalonego  przez PKO Bank Polski S.A..  

20. Wszystkie operacje dokonane przy użyciu karty obciążają rachunek karty z datą ich 

dokonania. 

21. Sprawdzenie salda dostępnych środków na karcie można nieodpłatnie dokonać w: 

1) bankomatach PKO Banku Polskiego S.A. albo, 

2) w oddziale PKO Banku Polskiego S.A. po okazaniu karty i dokumentu 

stwierdzającego tożsamość. 

22. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dokonywanych operacjach pracownik 

powinien  fakt ten zgłosić także niezwłocznie do Działu Spraw Pracowniczych  

i Socjalnych (albo innej wyznaczonej komórki  organizacyjnej) w Oddziale Spółki.  

23. W przypadku zmiany danych osobowych tj. zmiana adresu, zmiana nazwiska -  

pracownik powinien zgłosić je niezwłocznie do Działu Spraw Pracowniczych  

i Socjalnych (albo innej wyznaczonej komórki  organizacyjnej) w Oddziale Spółki.  

24. W przypadku ustania stosunku pracy dokonane zostanie rozliczenie środków 

finansowych przelanych na kartę. Jeżeli na kartę przelano większą ilość środków 

finansowych, aniżeli wynika to z liczby przepracowanych dniówek, nadwyżka zostanie 

potrącona z należnego wynagrodzenia.  

25. Jeżeli pracownik zamierza rozwiązać stosunek pracy i chce precyzyjnie ustalić wartość 

posiłków profilaktycznych w miesiącu rozwiązania umowy o pracę, powinien zgłosić ten 

fakt niezwłocznie do Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych (albo innej wyznaczonej 

komórki organizacyjnej) w Oddziale Spółki. 

26. Wszystkie środki pozostałe na karcie przedpłaconej w momencie ustania stosunku pracy 

pracownik będzie mógł wykorzystać do końca okresu ważności karty przedpłaconej. Po 

tym dniu nastąpi blokada karty. 



27. Ewentualne środki pozostałe na zablokowanej karcie nie mogą być zamienione na 

ekwiwalent pieniężny.   

28. Zasad określonych w pkt 24 nie stosuje się, jeżeli stosunek pracy ustał na skutek zgonu 

pracownika. 

29. W przypadku alokacji pracownika do innego Oddziału PGG S.A. następuje rozliczenie 

uprawnienia do bonów na posiłki profilaktyczne pomiędzy Oddziałami Spółki.  

30. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się  również odpowiednio do 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których okresowo przysługuje 

uprawnienie do otrzymywania posiłków profilaktycznych. Pracownik otrzyma kartę  

i doładowanie po spełnieniu warunków do otrzymania posiłku profilaktycznego.  
 


