
 

 

 

Regulamin Programu Ok System  

 

1. Możliwość uczestniczenia w Programie OK System mają pracownicy spółek: Ekoenergetyka-Polska 

S.A., Ekoeneregetka-Service Sp. z o.o., Ekoenergetyka Sales Sp. z o.o., Grupa Ekoenergetyka S.A., 

Ekoenergetyka PV Sp. z o.o., Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barbara Łągiewka 

Sp. K., Evity Sp. z o.o., Ekoen Sp. z o.o., mPower Sp. z o.o.  

2. Pracownik dokonuje samodzielnej aktywacji bądź zmiany pakietu logując się na stronie: 

www.pakietyoksystem.pl/ekoenergetyka oraz podając Kod dostępu: ekoOK2020.   

3. Pracownik może aktywować pakiet na przyszły miesiąc do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

korzystania z pakietu.  

4. Pakiet aktywować może pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub inną formę 

zatrudnienia. 

5. Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę o pracę będący na okresie 

próbnym muszą uzyskać pisemną zgodę przełożonego (w formie wiadomości e-mail), na aktywowanie 

pakietu, którą należy przesłać na pocztę elektroniczną na adres e-mail: 

benefity@ekoenergetyka.com.pl 

6. Dezaktywowanie pakietu jest dokonywane samodzielnie przez pracownika po zalogowaniu w panelu 

do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z pakietu. 

7. Pracownikowi, który nie dokona dezaktywacji, system automatycznie uaktywni pakiet  na kolejny 

miesiąc. 

8. Dofinansowanie pracodawcy do pakietów wynosi 20,00 zł  dla pracowników każdej spółki. 

9. Ceny pakietów wyświetlane w panelu nie uwzględniają dofinansowania pracodawcy. 

10. Cena widoczna w panelu po zalogowaniu, potrącana jest w przypadku aktywacji pakietu, z 

wynagrodzeniem w kolejnym miesiącu. 

11. Pracownik może wykupić pakiet dla Osoby Towarzyszącej i/lub Dzieci, jednakże osoby te nie są 

uprawnione do otrzymania dofinansowania. Kwota za pakiet Osoby Towarzyszącej i/lub Dzieci jest 

potrącana z wynagrodzenia pracownika.  

12. Dezaktywacja Programu OK System przez pracownika oznacza dezaktywację pakietu Osoby 

Towarzyszącej i/lub Dzieci zgłoszonych przez pracownika.  

http://www.pakietyoksystem.pl/ekoenergetyka
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13. W przypadku ustania stosunku pracy pracownik ma obowiązek przedłożyć kartę obiegową w Dziale 

Personalnym oraz napisać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

benefity@ekoenergetyka.com.pl lub telefonicznie kontaktując się z numerem 500 599 763 lub 

504 960 722. 

14.  W przypadku ustania stosunku pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznie samodzielnie 

dezaktywować pakiet OK System logując się w panelu.  

15. Pracownik, z którym zakończono stosunek pracy ma prawo do korzystania z pakietu do dnia ustania 

stosunku pracy zawartego w wypowiedzeniu, porozumieniu stron lub innym wiążącym dokumencie.   

16. Wszelkie informacje dotyczące działania panelu czy dostępności usług można uzyskać kontaktując się 

z Biurem Obsługi Klienta OK System pod numerem telefonu: (22)2908070 lub pod adresem e-mail: 

bok@oksystem.pl  

17. Reklamacje muszą być zgłaszane samodzielnie u dostawcy OK System za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, pod adresem e-mail: bok@oksystem.pl z kopią (DW) do Działu Personalnego na adres 

e-mail: benefity@ekoenergetyka.com.pl albo w formie pisemnej, przesłanej na adres siedziby OK 

System oraz Ekoenergetyka-Polska S.A.  

18. Informacje można uzyskać także w Dziale Personalnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: benefity@ekoenergetyka.com.pl bądź pod 

numerem telefonu: 500 599 763 lub 504 960 722. 
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