
  

  

DODATKOWA OPIEKA MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW 
Grupy TAURON Polska Energia S.A. 

 
 
Szanowni Państwo, 

bardzo miło jest nam powitać Państwa w Grupie LUX MED!  

 

Grupa LUX MED zapewnia kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, 

szpitalną i długoterminową. Już od ponad 20 lat dbamy o zdrowie naszych Pacjentów. W naszych 

placówkach Pacjentami opiekuje się zespół kilku tysięcy doświadczonych lekarzy kilkudziesięciu 

specjalności oraz znakomicie wyszkolony pozostały personel medyczny i niemedyczny.   

 

Dzięki zaufaniu okazywanemu nam przez Pacjentów i naszej codziennej pracy, dziś Grupa LUX 

MED może poszczycić się mianem lidera prywatnych usług medycznych w Polsce. 

 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizowania usług medycznych w ramach Państwa 

pakietów medycznych! 

 

Dołożymy wszelkich starań, aby czuli się Państwo z nami zdrowo i bezpiecznie. 

 



  

PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

PAKIETY DLA PRACOWNIKA 

Każdy pracownik TAURON Wydobycie S.A. jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych dostępnych  

w ramach pakietów medycznych.   

Dla pracowników dostępnych jest pięć rodzajów pakietów: 

         Nazwa pakietu    Wartość pakietu 

 Pakiet I  - 28,00 zł 

 Pakiet II  - 48,70 zł  

 Pakiet III - 81,00 zł 

 Pakiet IV - 86,00 zł 

 Pakiet V  - 93,00 zł 

Pakiety są finansowane w 100% przez pracowników. 

PAKIETY DLA CZŁONKÓW RODZINY 

Każdy pracownik ma również możliwość objęcia opieką medyczną członków swojej rodziny. Pakiety dla członków 
rodziny występują w pięciu rodzajach i są także finansowane w 100% przez pracownika. 

 

Pakiet partnerski:    można zgłosić współmałżonka /partnera życiowego 
 lub dziecko będące na utrzymaniu pracownika do 

ukończenia 26 r.ż. Pakiet I, II, III, IV, V   

 

Pakiet rodzinny:    można zgłosić współmałżonka /partnera życiowego oraz 

wszystkie dzieci będące na utrzymaniu pracownika do 
ukończenia 26 r.ż. Pakiet I, II, III, IV, V 

 

 

* cenna pakietu pozostaje bez zmian bez względu na liczbę dzieci zgłoszonych do opieki 
 
ZMIANA RODZAJU PAKIETU LUB REZYGNACJA 

Zmiana Pakietów medycznych jest możliwa: 

 na Abonament o wyższej wartości bez żadnych ograniczeń, 

 na Abonament o niższej wartości z zastrzeżeniem, że zmiana taka może mieć miejsce raz w roku, bez ponoszenia 
jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu, w tym konsekwencji w wymiarze finansowym, przy czym każda kolejna 
zmiana możliwa będzie po upływie 12 miesięcy od ostatniej zmiany. 

 

 

NAZWA PAKIETU 

CENNY PAKIETÓW MEDYCZNYCH DLA CZŁONKÓW RODZINY 

Wartość pakietu 
Partnerski 

Wartość pakietu 
Rodzinny *  

Pakiet I  24,00 zł  44,00 zł 

Pakiet II  39,00 zł  69,00 zł 

Pakiet III  69,00 zł  119,00 zł 

Pakiet IV  77,00 zł  148,00 zł 

Pakiet V  83,00 zł  160,00 zł 



 
 
 

Rezygnacja z Pakietów medycznych jest możliwa: 

 raz na 12 miesięcy licząc od dnia objęcia Uprawnionego świadczeniami zdrowotnymi, bez ponoszenia jakichkolwiek 
konsekwencji z tego tytułu, w tym konsekwencji w wymiarze finansowym; 

 w przypadku kiedy została rozwiązana umowa o pracę 

 w przypadku gdy Uprawniony utracił prawo do korzystania z usług opieki medycznej, np. dzieci własne pracownika, 
przysposobione, przyjęte na wychowanie albo pasierby, które ukończyły 26 rok życia 

 w przypadku, gdy Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym trwającym co najmniej jeden miesiąc lub urlopie 
wychowawczym 

 w przypadku gdy Wykonawca wyrazi pisemną zgodę na rezygnację Uprawnionego z Pakietu. Wykonawca 
zobowiązuje się do wyrażenia zgody na ww. rezygnację w przypadkach, w których przyczyny tego wykreślenia 
obiektywnie uniemożliwiają lub znacznie utrudniają możliwość korzystania przez Uprawnionego z usług opieki 
medycznej.  

 

 

BRAK KARENCJI W KORZYSTANIU Z OPIEKI MEDYCZNEJ 

Jeżeli przed datą zawarcia umowy pracownik/ członek rodziny zaszedł w ciążę, choruje na choroby przewlekłe oraz/lub 
inne choroby, które rozpoczęły się przed dniem zawarcia umowy nie podlega on żadnym ograniczeniom w korzystaniu z 
opieki medycznej w ramach umowy. 

 

JAK KORZYSTAĆ Z OPIEKI MEDYCZNEJ 

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o objęcie opieką medyczną? 

 Aby skorzystać z opieki medycznej w ramach umowy należy złożyć Wniosek o objęcie opieką medyczną: 

w Zakładach Górniczych - Zespoły Kadr i Płac, Centrum – Zespół Rozwoju i Szkoleń. 

Telefony kontaktowe: ZG Sobieski – 5574, 5232, ZG Janina – 5692, 5654, ZG Brzeszcze – 5386, Centrum – 5575, 

5051.   

 Pracownicy przystępujący do opieki medycznej, zmieniający rodzaj pakietów, rezygnujący z opieki - wnioski składają 

jw. w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia każdego miesiąca.  

W takim przypadku rozpoczęcie / rezygnacja korzystania z opieki medycznej nastąpi od 1 dnia następnego miesiąca 

kalendarzowego. 

Gdzie można skorzystać z opieki medycznej? 

 w centrach medycznych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna na terenie całego kraju 

 w placówkach partnerskich na terenie całego kraju (w tym w placówkach partnerskich dedykowanych do realizacji 

świadczeń medycznych dla pracowników TAURON w ramach umowy). 

Informację o placówkach medycznych można uzyskać:  

Korzystając z Portalu Pacjenta LUX MED, dostępnego na stronie https://portalpacjenta.luxmed.pl/ lub pod numerem 
ogólnopolskiej infolinii: 22 33 22 888 

Jak rezerwować terminy wizyt i badań?  

Rezerwacja dogodnego, uwzględniającego preferencje terminu w wybranej lokalizacji i wskazanych przez 
Pacjenta godzinach możliwa jest: 

 w placówkach LUX MED i Medycyna Rodzinna za pośrednictwem: 

 Internetu – po zalogowaniu się do Portalu Pacjenta na stronie https://portalpacjenta.luxmed.pl/ 

 Infolinii – dzwoniąc pod numer: 22 33 22 888 

 w ogólnopolskiej sieci placówek partnerskich: 

 telefonicznie – dzwoniąc bezpośrednio do placówki partnerskiej, w której chcemy zarezerwować wizytę 

 osobiście – podczas wizyty w placówce partnerskiej 

http://www.luxmed.pl/


 
 
 

Korzystając z Portalu Pacjenta lub dzwoniąc pod numer infolinii 22 33 22 888, umówisz się 
na wizytę zgodnie z własnymi preferencjami  

 

 

 

PORTAL PACJENTA 

 

Czym jest Portal Pacjenta i kto może z niego korzystać? 

Portal Pacjenta to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu możesz, m.in.: 

 zarezerwować lub odwołać 
wizytę, 

 odebrać wyniki badań 
laboratoryjnych z 
komentarzem lekarskim, 

 zamówić receptę, 

 wyszukać placówki 
partnerskie, 

 zadać lekarzowi pytania 
uzupełniające do wizyty,  

 wypełnić ankietę satysfakcji  
po wizycie, 

 uzyskać dostęp do e-Karty 
Pacjenta, 

 skorzystać z e-konsultacji. 

 

 

 

 
 

 

Jak uzyskać dostęp do Portalu Pacjenta? 

Na stronie www.luxmed.pl w oknie Portal Pacjenta należy kliknąć „załóż konto” i zarejestrować się wpisując  

w odpowiednich polach swoje dane (imię, nazwisko, PESEL, e-mail, numer telefonu komórkowego a także swój login). 

Hasło do pierwszego logowania wysyłane jest przez SMS. 

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Portalu Pacjenta (II poziom), w tym również do przeglądania wyników badań 

online czy zamawiania recept należy osobiście zgłosić się do dowolnego stanowiska recepcyjnego centrum medycznego 

Grupy LUX MED, aby zweryfikować dane osobowe i podpisać regulamin.  

 

INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

 

 

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIE DO OPIEKI MEDYCZNEJ W RAMACH UMOWY 

Każdemu pacjentowi przypisywany jest unikalny numer, który identyfikuje go jako uprawnionego do skorzystania  

z pakietów medycznych. W celu potwierdzenia prawa do skorzystania z opieki medycznej w ramach umowy wystarczy 

przedstawić w placówce dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem pesel. Każda osoba korzystająca z pakietów 

medycznych może pobrać i samodzielnie wydrukować identyfikator, który jest dostępny po zalogowaniu na Portalu 

Pacjenta. 

OPIEKA W RAMACH NFZ 

Posiadając pakiet medyczny w ramach umowy nie ma obowiązku rezygnacji z opieki w ramach NFZ. 

 

 

Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta znajduje się na www.luxmed.pl oraz w naszych 

recepcjach – zapraszamy do zapoznania się z nim i podpisania już przy pierwszej wizycie w 
placówce LUX MED lub Medycyna Rodzinna.  

Tylko podpisując Regulamin uzyskasz dostęp do pełni funkcjonalności Portalu! 



 
 
 

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA 

 

 Aktualizacje danych osobowych pracownika lub członka rodziny jak zmiana adresu zamieszkania lub zmiana 
nazwiska należy zgłaszać u osób zajmujących się opieką medyczną w Wydziałach Personalnych.   

 Aktualizację danych osobowych podanych przez pracownika lub członka rodziny w Portalu Pacjenta należy dokonać 
za pośrednictwem strony internetowej www.luxmed.pl po zalogowaniu się do Portalu Pacjenta albo za 

pośrednictwem dostępnych infolinii. 

CZAS OCZEKIWANIA I DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW TAURON 

Informacje dotyczące minimalnego czasu oczekiwania na wizytę lekarską, badanie, zasad realizowania wizyt domowych 

czy dostępności specjalistów w miejscowościach określonych w umowie można uzyskać za pośrednictwem 

ogólnopolskiej infolinii dla Pacjentów LUX MED 22 33 22 888. 

 

W celu skorzystania ze standardów dostępności dedykowanych specjalnie pracownikom TAURON, bez dodatkowych 

preferencji, w pierwszej kolejności należy kontaktować się zawsze z ogólnopolską infolinią dla Pacjentów LUX MED 22 

33 22 888, jeśli nie zostanie zaproponowana stosowna wizyta prosimy o kontakt z dedykowanym dla pracowników 

TAURON numerem: 22 543 33 33. 

 

Uwaga! 

 

Wizyty realizowane zgodnie ze standardami dostępności nie uwzględniają indywidualnych preferencji Pacjenta, np: 

 

 Wskazania z imienia i 
nazwiska lekarza 

 Wybranego miejsca 
świadczenia usługi 

 Preferowanego przedziału 
czasowego 

Jest to zawsze pierwszy wolny termin wizyty u lekarza wskazanej specjalizacji w zasięgu terytorialnym 

wskazanym przez Pacjenta 

 

 

 

REKLAMACJE, UWAGI I OPINIE DOTYCZĄCE OPIEKI MEDYCZNEJ 

 

Wszystkie uwagi oraz reklamacje dotyczące opieki medycznej można zgłaszać: 

 bezpośrednio każdemu pracownikowi recepcji lub infolinii  

 mailowo na adres: obsluga.klienta@luxmed.pl 

 Pracownikom wymienionych w przypadku reklamacji związanych z dostępnością lekarzy, badań czy wizyt domowych 

przewidzianych w umowie dla pracowników TAURON 

 

Informacje o firmie LUX MED, Centrach Medycznych, godzinach pracy lekarzy, dostępnych usługach możecie znaleźć 

Państwo na stronie internetowej www.luxmed.pl. 

 

 

 

mailto:obsluga.klienta@luxmed.pl
http://www.luxmed.pl/

