
 
 

 

 
 

 

Regulamin  Programu 

,, Podaruj zdrowie sobie’’ 

(dalej ,,Regulamin’’)  

 

§1  

(Nazwa promocji) 

Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Podaruj zdrowie sobie” zwany dalej 

,,Programem’’, którego regulamin dostępny jest na www.sgbbank.com.pl oraz www.polmed.pl  

§2  

(Cel oraz nazwa podmiotu organizującego Promocję) 

1. Organizatorem Programu „Podaruj zdrowie sobie” jest SGB-Bank Spółka Akcyjna  z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, NIP 777-00-05-362  

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000058205, 

kapitał zakładowy subskrybowany w kwocie 231 903 900,00 PLN, wpłacony w całości, 

zwanym dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”. 

2. Organizator działa we współpracy z firmą POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 

przy Osiedlu Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, NIP 592-19-63-724 zarejestrowaną            

w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział 

VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000271013, kapitał zakładowy subskrybowany                    

w kwocie 28 350 061 PLN, wpłacony w całości, zwany dalej ,,Partnerem’’  który świadczy 

usługi medyczne oraz współpracuje z Partnerami Medycznymi, zwanymi dalej „Partnerzy 

POLMED” o których mowa w dalszej części Regulaminu. 

3. Celem Programu jest promocja kart płatniczych z logo Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) 

oraz promocja usług Partnera. 

4. Program obowiązuje od dnia 01 lipca 2011 roku i będzie trwał do momentu odwołania               

go przez Organizatora i Partnera. 

5. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Programem objęte są Banki Spółdzielcze (wykaz Banków Spółdzielczych SGB, które 

przystąpiły do Programu dostępny jest na infolinii Organizatora), które wspólnie                             

z Organizatorem tworzą Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB) 

7. Udział w Programie jest dobrowolny. 

 

 

http://www.sgbbank.com.pl/
http://www.polmed.pl/


 
 

 

 
 

§3  

(Warunki Uczestnictwa w Programie) 

 

1. Uczestniczy Programu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych              

w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator i Partner będą 

uprawnieni do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Uczestnictwo w Programie 

oznacza akceptację Regulaminu. 

2. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne  (Uczestnicy), które spełniają 

łącznie następujące warunki: 

a. są posiadaczami legalnymi kart płatniczych Spółdzielczej Grupy Bankowej, zwanych 

dalej kartami SGB,  

b. korzystają z kart SGB zgodnie z umową dotyczącą karty płatniczej w SGB-Bank S.A. 

oraz w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB, 

c. zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d. są konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego. 

3. Warunkiem otrzymania rabatu na usługi medyczne jest: 

a. Zarejestrowanie wizyty  w wybranym własnym Centrum Medycznym POLMED 

poprzez infolinię POLMED  i bezpośredni kontakt z Recepcją Centrum POLMED lub 

u Partnerów POLMED poprzez bezpośredni kontakt z danym Partnerem, 

b. Okazanie w recepcji w momencie przyjęcia na wizytę karty płatniczej Spółdzielczej 

Grupy Bankowej z logo SGB. 

4. Wykaz Centrów Medycznych Partnera oraz placówki Partnerów POLMED  stanowią 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Na żądanie pracownika placówki Partnera oraz Partnerów POLMED Uczestnik powinien 

wykazać poprzez okazanie dowodu tożsamości, iż jest legalnym posiadaczem karty płatniczej 

Spółdzielczej Karty Płatniczej (SGB), dzięki której naliczony zostanie rabat na usługę 

medyczną od ceny normalnie stosowanej. 

 

6. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do rabatu  na osoby trzecie.  

 

7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik  spełnił wszystkie warunki 

do otrzymania rabatu na usługi medyczne zawarte w Regulaminie, Partner ma prawo 

wstrzymać się z rabatowaniem usługi medycznej do czasu ich wyjaśnienia przez Partnera oraz 

Organizatora.  

8. W razie wątpliwości, o prawie do udziału w Programie decyduje powołana przez Organizatora 

komisja czuwająca nad prawidłowym przebiegiem Programu (dalej ,,Komisja’’), złożona               

z trzech przedstawicieli wskazanych przez Organizatora. 

§4 

(Rabat na usługi) 

1. Rabatem dla Uczestników są niższe opłaty na usługi medyczne świadczone przez Partnera 

oraz Partnerów POLMED: 

a. 30% rabatu na usługi medyczne w Centrach Medycznych Partnera, 



 
 

 

 
 

b. 15% rabatu na usługi medyczne u Partnerów POLMED, 

2. W chwili rozpoczęcia Programu rabat obejmuje usługi wskazane  w Załączniku nr 2 do 

Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi medyczne świadczone przez Partnera 

oraz Partnerów POLMED. 

4. Partner oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych 

określonych w Załączniku nr 2. 

5. Partner  oświadcza, że jego Partnerzy Medyczni – zgodnie z posiadanymi między stronami 

umowami – posiadają niezbędne uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

znajdujących się w ich ofercie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Programie                         

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i ewentualne szkody z tego wynikłe.  

 

§5 

(Reklamacje) 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika  pisemnie, poprzez list wysłany na adres 

korespondencyjny Banku.  

2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu                  

z przyczyn niezależnych od Banku. 

3. Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie 

rozpatrywania reklamacji. 

 

§6 

(Postanowienia końcowe) 

 

1. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Centrum 

Telefonicznym Organizatora oraz Partnera, w oddziałach Organizatora  i na stronie 

internetowej www.sgbbank.com.pl oraz www.polmed.pl . 

2. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowo – promocyjnych, mają 

jedynie charakter informacyjny.  

3. Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie,              

w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać 

praw nabytych Uczestników.  

4. Wprowadzane zmiany w Regulaminie oraz załącznikach dostępne będą w siedzibie 

Organizatora, w Centrum Telefonicznym Organizatora oraz Partnera, w oddziałach 

Organizatora  i na stronie internetowej www.sgbbank.com.pl  oraz www.polmed.pl  

                                                                                                           

 

 

http://www.sgbbank.com.pl/
http://www.polmed.pl/
http://www.sgbbank.com.pl/
http://www.polmed.pl/


 
 

 

 
 

                                                                                                       

                                                                                                                        Załącznik nr 1 Regulaminu 

   Własne Centra Medyczne POLMED 

 

nr tel. 801 033 200 lub 58 775 95 99  

  

- Warszawa     00-844 ul. Grzybowska 61 (Platinum Towers)  

- Warszawa     03-733 ul. Targowa 24  

- Poznań     60-201 ul. Górecka 1 (Skalar Centrum) 

- Katowice     40-081 ul. Dąbrówki 10 

- Sosnowiec    41-200 ul. Modrzejowska 32 B 

- Kraków     31-503 ul. Lubicz 23 A 

- Kraków   31-358 ul. Jasnogórska 11 

- Gdańsk     80-244 ul. Grunwaldzka 82 

           80-461 ul. Startowa 1 

          80-460 ul. Pilotów 23E/28 – gabinety rehabilitacji 

- Gdynia    81-366 ul. 10 Lutego 11  

- Olsztyn     10-457 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 B 

- Starogard Gdański       83-200 Os. Kopernika 21 

     83-200 ul. Hallera 19 E – gabinety rehabilitacji 

- Wrocław      53-235, ul. Grabiszyńska 208  

 

Partnerzy Medyczni POLMED 

- Brodnica     NOVAMED Sp. z o.o. 

87-300, ul. Wyspiańskiego 2A 

tel. 56 697 60 50 

- Bydgoszcz     NZOZ MEDIC,  

85-796, ul. Łochowskiego 7a 

- Konin     ESKULAP Lekarska Przychodnia Specjalistyczna  

62-510, ul. Szeligowskiego 1 

tel. 63 242 07 44 

- Koszalin     PANACEUM  

75-449, ul. Staszica 8 A 

tel. 602 776 267, 94 347 74 61, 94 341 26 15 

    MEDICAL BETA  

75-721,  ul. H. Modrzejewskiej 15 

tel. 94 341 10 49, 341 09 35 

- Kościan   Gabinety Lekarskie MEDICOR 

    64-000, pl. Paderewskiego 4 



 
 

 

 
 

    tel. 65 511 03 00  

 

- Leszno   Leszczyńskie Centrum Medyczne VERTICULUS 

64-100, ul. Słowiańska 41 

tel. 65 520 65 80, 65 520 65 75 

 

- Ostrów Wlkp.   Familia Medica 

     63-400,  ul. Kościuszki 15 

tel. 62 738 12 94 

- Tychy    NZOZ Centrum Medyczne Arka-Med 

43-100, ul. Nałkowskiej 27 

tel. 32 326 22 00 

- Sieradz   NZOZ ESKULAP  

98-200, ul. ks. J. Popiełuszki 2 

tel. 43 822-00-45 

- Włocławek   DIAG-MED. 

87-800, ul. Okrzei 66 

tel. 54 411 16 66, 54 411 16 06 

- Wieruszów   NZOZ COR 

    98-400, ul. Mikołaja Kopernika 1 a 

    tel. 62 784 36 07 

- Zielona Góra   SP ZOZ MEDKOL 

    65-020, pl. Kolejarza 1 

    tel. 68 452 15 55 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

                                                                                                                   Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

Warszawa Centrum Medyczne POLMED, ul. Grzybowska 61 (Platinum Towers), 00-844  

Zakres: 

Konsultacje alergologa, chirurga, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, gastroenterolog, 

ginekologa, internisty, kardiologa, laryngologa, lekarza medycyny rodzinnej, neurologa, okulisty, 

ortopedy, onkolog, pediatry, pulmonolog, reumatologa, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne w tym 4D, ECHO serca, KTG, 

spirometria, audiometria, cytologia ginekologiczna 

Zabiegi: drobne zabiegi chirurgiczne, kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia dermatologiczna, 

usługi pielęgniarskie, odczulanie 

 

Warszawa Centrum Medyczne POLMED, ul. Targowa 24, 03-733 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, dermatologa, endokrynologa, gastrologa, ginekologa, internisty, lekarz 

medycyny rodzinnej, kardiologa, laryngologa, neurologia, okulisty, pulmonologa. 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, KTG (kardiotokografia), spirometria, cytologia 

ginekologiczna 

Zabiegi: drobne zabiegi chirurgiczne, kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia dermatologiczna, 

usługi pielęgniarskie (iniekcje, szczepienia, opatrunki, pomiar RR) 

Stomatologia 

 

Warszawa Centrum Medyczne POLMED, ul. Puławska 410 A, 02-845 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, chirurg, dermatologa, endokrynologa, gastrologa, ginekologa, internisty, 

lekarz medycyny rodzinnej, kardiologa, laryngologa, neurologia, okulisty, onkolog, pulmonolog, 

proktolog, urolog 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, KTG (kardiotokografia), spirometria, cytologia 

ginekologiczna 

Zabiegi: drobne zabiegi chirurgiczne, kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia dermatologiczna, 

usługi pielęgniarskie (iniekcje, szczepienia, opatrunki, pomiar RR) 

Stomatologia 

 

 

Poznań Centrum Medyczne POLMED, ul. Górecka 1 (Skalar Centrum), 60-201 

Zakres: 



 
 

 

 
 

Konsultacje alergologa, chirurga, dermatologa, endokrynolog, ginekologa, internisty, lekarza 

medycyny rodzinnej, kardiologa, laryngologa, neurologa, okulisty, ortopedy, pediatry, pulmonolga 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne, ECHO serca, spirometria, 

audiometria, cytologia ginekologiczna, kompleksowe RTG 

usługi pielęgniarskie, zabiegi chirurgiczne, biopsje 

Stomatologia 

 

Katowice Centrum Medyczne POLMED, ul. Dąbrówki 10, 40-081 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, anestezjologa, chirurga, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, 

ginekologa, internisty, kardiologa, laryngologa, lekarza medycyny rodzinnej, lekarza medycyny 

sportowej, neurologa, nefrologa, okulisty, ortopedy, pediatry, pulmonologa, urologa, rehabilitanta, 

stomatologa, specjalisty medycyny estetycznej, specjalista z zakresu proktologii i gastroenterologii 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe na bieżni, EKG-24 godzinny Holter, 

RR-24 godzinny Holter, kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne 4D, echo 

serca, KTG – również ciąży bliźniaczej, spirometria, audiometria, cytologia ginekologiczna, 

kompleksowe RTG, gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia 

Zabiegi: drobne zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne,  kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia 

dermatologiczna, usługi pielęgniarskie 

Rehabilitacja: fizykoterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy TENS, prądy interferencyjne, prądy 

diadynamiczne, elektrostymulacja, laser, lampa Sollux, ultradźwięki, magnetoterapia, krioterapia), 

masaże i terapia manualna, kinezyterapia (gimnastyka ogólno usprawniająca i lecznicza, ćwiczenia 

izometryczne), hydroterapia (hydromasaż kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa) 

Stomatologia 

 

Sosnowiec Centrum Medyczne POLMED, ul. Modrzejowska 32 B, 41-200 

Zakres: 

Konsultacje chirurga, dermatologa, endokrynologa, ginekologa, internisty, kardiologa, laryngologa, 

lekarza medycyny rodzinnej, neurologa, okulisty, ortopedy, pediatry, urologa, konsultacje z zakresu 

chorób naczyniowych 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), spirometria, audiometria, cytologia ginekologiczna 



 
 

 

 
 

Zabiegi: drobne zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne,  kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia 

dermatologiczna, usługi pielęgniarskie 

 

Kraków Centrum Medyczne POLMED, ul. Lubicz 23 A, 31-503 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, chirurga, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, gastroenterologa, 

ginekologa, internisty, kardiologa, laryngologa, lekarza medycyny rodzinnej, neurologa, nefrologa, 

okulisty, ortopedy, pediatry, psychiatry, pulmonologa, reumatologa, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne 4D, echo serca, KTG– również 

ciąży bliźniaczej, spirometria, audiometria, cytologia ginekologiczna 

Zabiegi: kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia dermatologiczna, usługi pielęgniarskie, biopsje 

tarczycy i sutka 

 

Kraków Centrum Medyczne POLMED, ul. Jasnogórska 11, 31-358 

Zakres: 

Konsultacje chirurga, dermatologa, endokrynologa, ginekologa, internisty, kardiologa, laryngologa, 

lekarza medycyny rodzinnej, neurologa, okulisty, ortopedy, pediatry, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne 4D, echo serca,, spirometria, 

audiometria, cytologia ginekologiczna, kompleksowy RTG 

Stomatologia 

Zabiegi: kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia dermatologiczna, usługi pielęgniarskie, biopsje 

tarczycy i sutka 

 

Gdańsk Centrum Medyczne POLMED, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, chirurga, chirurga naczyniowego, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, 

foniatry, gastroenterologa, ginekologa-położnika, hepatologa, internisty, kardiologa, laryngologa, 

neurologa, okulisty, ortopedy, pediatry, pulmonologa, reumatologa, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 



 
 

 

 
 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne 4D, echo serca, KTG, spirometria, 

audiometria, cytologia ginekologiczna 

Zabiegi: kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia dermatologiczna, usługi pielęgniarskie, biopsje 

tarczycy i sutka, testy alergiczne, odczulanie 

 

Gdańsk Centrum Medyczne POLMED,  ul. Startowa 1, 80-461 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, dermatologa, diabetologa, dietetyk, endokrynologa, ginekologa, internisty, 

kardiologa, logopedy, neurologa, okulisty, onkologa, ortopedy, otolaryngologa/foniatry, pediatry,  

reumatologa, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG, echo serca, spirometria, audiometria, cytologia ginekologiczna, kompleksowy 

RTG, badania endoskopowe. 

Zabiegi: kriochirurgia dermatologiczna, usługi pielęgniarskie, biopsje, testy alergiczne, odczulanie, 

drobne zabiegi ortopedyczne 

Stomatologia 

 

Gdańsk Gabinety Rehabilitacji POLMED, ul. Pilotów 23E/28, 80-460 

Zakres: 

Fizykoterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy TENS, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, 

elektrostymulacja, laser, lampa Sollux, ultradźwięki, magnetoterapia, krioterapia) 

Kinezyterapia (gimnastyka ogólno usprawniająca i lecznicza, ćwiczenia izometryczne) 

Hydroterapia (hydromasaż, masaż podwodny, masaż wirowy, masaż perełkowy, kąpiel aromatyczna) 

Masaże (lecznicze, klasyczne, relaksacyjne, odchudzające, twarzy, kolagenowe) 

 

Gdynia Centrum Medyczne POLMED. ul. 10 Lutego 11, 81-366 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, chirurga, dermatologa, ginekologa, internisty, kardiologa, neurologa, 

okulisty, ortopedy, otolaryngologa, pediatry, pulmonologa, reumatologa, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG 

ginekologiczne 4 D, echo serca, cytologia ginekologiczna, spirometria, audiometria. 



 
 

 

 
 

Zabiegi: kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia dermatologiczna, usługi pielęgniarski, biopsje 

 

Olsztyn Centrum Medyczne POLMED, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 B, 10-457 

Zakres: 

Konsultacje chirurga, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, ginekologa, gastrologa, internisty, 

kardiologa, laryngologa, neurologa, nefrologa, okulisty, ortopedy, pediatry, pulmonologa, radiologa, 

reumatologa. 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 

godzinny Holter, kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne 4D, echo serca, 

KTG, spirometria, audiometria, cytologia ginekologiczna 

Zabiegi: drobne zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne,  kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia 

dermatologiczna, usługi pielęgniarskie 

Stomatologia 

 

Starogard Gdański Centrum Medyczne POLMED, os. Kopernika 21, 83-200 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, chirurga, dermatologa, dietetyka, ginekologa, endokrynologa, 

gastroenterologa, internisty, kardiologa, neurologa, nefrologa, okulisty, ortopedy, otolaryngologa, 

pediatry, proktologa, psychiatry, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne 4D, echo serca, spirometria, 

audiometria, cytologia ginekologiczna, gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, kompleksowy RTG 

Zabiegi: drobne zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne,  kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia 

dermatologiczna, usługi pielęgniarskie, testy alergiczne, odczulanie, bezoperacyjne usuwanie żylaków 

Stomatologia 

 

Starogard Gdański Gabinety Rehabilitacji POLMED, ul. Hallera 19 E, 83-200 

Zakres: 

Fizykoterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy TENS, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, 

elektrostymulacja, prądy Taberta, laser, lampa Sollux, ultradźwięki, magnetoterapia, krioterapia) 

Kinezyterapia (gimnastyka ogólno usprawniająca i lecznicza, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia w 

odciążeniu, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-

bierne, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia równoważne) 



 
 

 

 
 

Hydroterapia (kąpiele wirowe kończyn górnych i kończyn dolnych) 

Masaże (lecznicze, klasyczne, segmentalne, drenaż limfatyczny) 

 

Wrocław Centrum Medyczne POLMED  ul. Grabiszyńska 208, 53-235 

Zakres: 

Konsultacje alergologa, chirurga, dermatologa, diabetologa, dietetyka, endokrynologa, hematologa, 

internisty, kardiologa, laryngologa, neurologa, okulisty, ortopedy, pediatry, reumatologa, urologa. 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie. 

Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, EKG-24 godzinny Holter, RR-24 godzinny Holter, 

kompleksowe USG (w tym Doppler naczyń), USG ginekologiczne 4D, echo serca, spirometria, 

audiometria, cytologia ginekologiczna. 

Zabiegi: drobne zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne,  kriochirurgia ginekologiczna, kriochirurgia 

dermatologiczna, usługi pielęgniarskie, testy alergiczne, odczulanie, usługi pielęgniarskie. 

Stomatologia. 

 

Brodnica   NOVAMED Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 2A, 87-300 

Zakres: 

Konsultacje internisty, ginekologa, kardiologa, dermatologa, laryngologa, neurologa, okulisty, 

urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: RTG, USG, EKG, badania endoskopowe 

Wizyty domowe 

 

Bydgoszcz   NZOZ MEDIC, ul. Łochowskiego 7a , 85-796 

Zakres: 

Konsultacje internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, alergologa, chirurga, chirurga onkologa, chirurga 

ortopedy, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, gastrologa, gastroenterologa, ginekologa, 

kardiologa, laryngologa, neurologa, okulisty, psychologa, psychiatry, reumatologa, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: RTG, EKG, densytometria, badania endoskopowe, mammografia 

Rehabilitacja 

 



 
 

 

 
 

Konin   ESKULAP Lekarska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Szeligowskiego 1, 62-510 

Zakres: 

Konsultacje internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, chirurga, dermatologa, endokrynologa, 

gastrologa, gastroenterologa, ginekologa, kardiologa, laryngologa, neurologa, okulisty, ortopedy, 

psychologa, pulmonologa, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: USG, badania endoskopowe, urografia, EKG,  

 

Koszalin   PANACEUM, ul. Staszica 8 A, 75-449 

Zakres: 

Konsultacje internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, alergologa, chirurga, chirurga naczyniowego, 

dermatologa, endokrynologa, gastrologa, gastroenterologa, ginekologa, kardiologa, laryngologa, 

neurologa, okulisty, ortopedy, pulmonologa, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: RTG, USG, EKG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, 

mammografia,  

 

Koszalin MEDICAL BETA, ul. H. Modrzejewskiej 15, 75-721  

Zakres: 

Konsultacje internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, chirurga, dermatologa, diabetologa, 

endokrynologa, gastrologa, gastroenterologa, ginekologa, laryngologa, neurologa, okulisty, ortopedy, 

reumatologa, urologa, alergolog, kardiolog, pulmonolog,  

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: USG, RTG,  

Rehabilitacja 

 

 

Kościan Gabinety Lekarskie MEDICOR, pl. Paderewskiego 4, 64-000 

Zakres: 

Konsultacje internisty, alergologa, chirurga, dermatologa, ginekologa, laryngologa, neurologa, 

ortopedy, psychiatry, urologa, chirurga naczyniowego, chirurga onkologa. 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: USG, EKG 



 
 

 

 
 

Wizyty domowe 

Stomatologia 

 

Leszno Leszczyńskie Centrum Medyczne „ VERTICULUS”, ul. Słowiańska 41, 64-100 

Zakres: 

Konsultacje internisty, pediatry, alergologa, chirurga, chirurga naczyniowego, chirurga onkologa, 

chirurga ortopedy, dermatologa, endokrynologa, gastrologa, gastroenterologa, ginekologa, kardiologa, 

laryngologa, neurologa, okulisty, pulmonologa, proktolog, psychiatra, reumatolog, urologa 

Badania diagnostyczne: RTG, USG, EKG, badania endoskopowe 

 

Ostrów Wlkp. Familia Medica, ul. Kościuszki 15, 63-400  

Zakres: 

Konsultacje, chirurga naczyniowego, chirurga onkologa, ginekologa, kardiologa, lekarza chorób 

zakaźnych, neurologa , onkologa, ortopedy, urologa, dermatolog, chirurg, laryngolog, hepatolog 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: USG 

Rehabilitacja 

 

Tychy  NZOZ Centrum Medyczne, Arka-Med., ul. Nałkowskiej 27, 43-100 

Zakres 

Konsultacje audiologa, diabetologa, chirurga naczyniowego, dermatologa, gastrologa, geriatry, 

ginekologa, internisty, kardiologa, laryngologa, neurologa, okulisty, pediatry, urologa, reumatologa, 

rehabilitanta 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne: RTG, USG, EKG, badania endoskopowe 

 

Sieradz NZOZ ESKULAP, ul. ks. J. Popiełuszki 2, 98-200 

Zakres: 

Konsultacje internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, alergologa, chirurga, chirurga naczyniowego, 

dermatologa, diabetologa, endokrynologa, gastrologa, gastroenterologa, ginekologa, kardiologa, 

laryngologa, neurologa, neurochirurga, nefrologa, okulisty, ortopedy, pulmonologa, reumatolog, 

urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 



 
 

 

 
 

Badania diagnostyczne: RTG, USG, EKG, badania endoskopowe 

Rehabilitacja 

Wizyty domowe 

 

Włocławek DIAG-MED., ul. Okrzei 66, 87-800 

Zakres: 

Konsultacje internisty, pediatry, alergologa, chirurga, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, 

gastrologa, gastroenterologa, ginekologa, kardiologa, laryngologa, neurologa, nefrologa, okulisty, 

ortopedy, pulmonologa, reumatolog, urologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne:  USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania 

endoskopowe, EKG,  

 

Wieruszów NZOZ COR, ul. Mikołaja Kopernika 1a, 98-400 

Zakres: 

Konsultacje internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, pulmonologa 

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne:  RTG, USG, EKG, badania endoskopowe 

Wizyty domowe 

 

Zielona Góra SP ZOZ MEDKOL, pl. Kolejarza 1, 65-020 

Zakres: 

Konsultacje internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, laryngologa, diabetologa, neurologa, okulisty, 

dermatologa, pulmonologa, endokrynologa, ortopedy, reumatologa,  

Badania laboratoryjne w pełnym zakresie 

Badania diagnostyczne:  RTG, USG,  

 

 

 

 

 


