
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu:  

Aleksandra Madziar 

Menedżer ds. Współpracy Brokerskiej 

+48 606 942 892 

aleksandra.madziar@enel.pl 

 

 

www.enel.pl 



 

         
 

Oferujemy naszym klientom pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju: od konsultacji przez usługi 

stomatologiczne, diagnostykę, hospitalizację i operacje, aż po rehabilitację – czyli cały zamknięty cykl leczenia. 

Prowadzimy akcje profilaktyczne w formie webinariów oraz w siedzibie klienta. Dysponujemy zespołem 

profesjonalistów, którzy zapewnią bezpieczeństwo podczas wszelkiego rodzaju imprez sportowych, 

integracyjnych oraz wydarzeń kulturalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

Grupa enel-med istnieje od 1993 roku. Jest największą w branży medycznej firmą z polskim kapitałem.  

Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład grupy enel-med wchodzą: 

 

 

  

 

                       



 

 

ZAKRES PAKIETU BASIC CLASSIC STANDARD PREMIUM 

Ogólnopolska sieć enel-med 
(placówki własne i partnerskie) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Infolinia medyczna 24h ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rezerwacja wizyt przez telefon ✓ ✓ ✓ ✓ 

System online i aplikacja mobilna ✓ ✓ ✓ ✓ 

Medycyna pracy - - - - 

Pogotowie i transport medyczny ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ambulatoryjna Pomoc Doraźna ✓ ✓ ✓ ✓ 

Konsultacje internistyczne ✓ ✓ ✓ ✓ 

Podstawowy zakres konsultacji specjalistycznych - lekarz 
medycyny rodzinnej, pediatra, dermatolog, ginekolog, 
kardiolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Teleporady ✓ ✓ ✓ ✓ 

E-wizyty – konsultacje ze specjalistami podczas rozmowy 
telefonicznej,  
wideo rozmowy lub czatu 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Prowadzenie ciąży* ✓ ✓ ✓ ✓ 

Podstawowy zakres badań diagnostycznych m.in. RTG w 
pełnym zakresie, EKG spoczynkowe, spirometria, audiogram, 
cytologia, ,  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Podstawowy zakres badań laboratoryjnych (ponad 30 
badań) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Podstawowe badania profilaktyczne  
bez skierowań 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Podstawowy zakres zabiegów ambulatoryjnych ✓ ✓ ✓ ✓ 

Szczepienia przeciw grypie i tężcowi ✓ ✓ ✓ ✓ 

Honorowanie skierowań z zewnątrz ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rozszerzony zakres konsultacji lekarskich 
(+11 specjalistów) - alergolog, chirurg ogólny, chirurg 
onkolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, hematolog, 
nefrolog, ortopeda, reumatolog 

- ✓ ✓ ✓ 

Rozszerzony zakres badań diagnostycznych m.in. badania 
USG 

- ✓ ✓ ✓ 

Rozszerzony zakres badań laboratoryjnych ponad 300 badań 
diagnostycznych z zakresu analityki, biochemii, diagnostyki 
infekcji, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki chorób 
tarczycy, a także oznaczanie markerów 

- ✓ ✓ ✓ 

Konsultacje specjalistów – psychiatra – do 3 wizyt w roku, 
psycholog – wizyta pierwszorazowa 

- - ✓ ✓ 

Wizyty domowe - - ✓ ✓ 

Przegląd stomatologiczny - - ✓ ✓ 

Doraźna pomoc stomatologiczna - - ✓ ✓ 

Testy alergologiczne - - ✓ ✓ 

Gastroskopia - - ✓ ✓ 

Podstawowe badania z zakresu tomografii komputerowej i 
rezonansu magnetycznego 

- - ✓ ✓ 

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne (+ 11 
specjalistów)  
-anestezjolog, audiolog, chirurg naczyniowy, chirurg 
plastyczny, dietetyk, foniatra, hepatolog, lekarz medycyny 
sportowej, neurochirurg, proktolog, pulmonolog 

- - - ✓ 



 

Kompleksowy zakres badań diagnostycznych m.in. USG 
Doppler tętnic i żył kończyn, USG Doppler brzucha, wątroby 
i tętnic nerkowych, cystografia, EEG, ENG, histopatologia, 
kolonoskopia, próba wysiłkowa, rektoskopia, scyntygrafia, 
sigmoidoskopia oraz znieczulenia do badań endoskopowych 

- - - ✓ 

Rozszerzony zakres badań tomografii komputerowej i 
rezonansu magnetycznego 

- - - ✓ 

Rozszerzona profilaktyka stomatologiczna - pantomogram, 
usuwanie kamienia nazębnego - skaling, instruktaż higieny 
jamy ustnej 

- - - ✓ 

Kompleksowa profilaktyka stomatologiczna - piaskowanie, 
fluoryzacja, lakowanie 

- - - ✓ 

Dodatkowe szczepienia ochronne - - - ✓ 

Rehabilitacja - - - ✓ 

Rozszerzony zakres zabiegów ambulatoryjnych - - - ✓ 

Refundacja kosztów leczenia ✓ ✓ ✓ ✓ 

Standardy dostępności SLA ✓ ✓ ✓ ✓ 

Enel-med FAST 
Za odpłatnością 50% ceny wizyty według aktualnego 

cennika 

Zniżki na pozostałe usługi poza abonamentowe 10–15% 

 

* Zakres badań znajduje się w szczegółowym opisie pakietu



 

 

 

ZAKRES PAKIETU BASIC CLASSIC STANDARD PREMIUM 

Cena za pakiet indywidualny 29,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 88,00 zł 

Cena za pakiet partnerski 

(cena pakietu bez pracownika) 
29,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 88,00 zł 

Cena za pakiet rodzinny 

(cena pakietu bez pracownika) 
66,00 zł 85,00 zł 101,00 zł 141,00 zł 

 

Pakiet partnerski – obejmuje małżonka/partnera lub jedno dziecko 

Pakiet rodzinny – obejmuje małżonka/partnera oraz dzieci 

W tabeli przedstawiliśmy wysokość miesięcznej składki za poszczególne pakiety. 

 
 

 

Umowa może obejmować maksymalnie 4 pakiety + Pakiet Senior dla rodziców i teściów pracownika 

Pakiet rodzinny uprawnia do opieki medycznej: 

• małżonka albo partnera życiowego, który nie ukończył 67. roku życia, 

• dzieci do 18. roku życia, a jeśli uczą się i pozostają na utrzymaniu rodziców (mieszkają razem) – do 26. roku 

życia. 

 

Pracownik może za zgodą pracodawcy wykupić opcję dodatkową dla siebie, pakiet partnerski albo rodzinny. 

Pracodawca potrąca stosowną kwotę z wynagrodzenia pracownika przez okres min. 12 miesięcy – 

z wyłączeniem sytuacji, gdy ustaje stosunek pracy. 

Wszystkie osoby objęte jednym pakietem posiadają taki sam zakres opieki medycznej poza medycyną pracy. 

 

Dodatkową opieką medyczną, pakietem Senior, Państwa Pracownik może objąć swoich rodziców lub/oraz/i 

teściów. Jeden Pracownik może dodać maksymalnie 4 osoby. Szczegółowy zakres pakietu znajduje się w 

Załączniku do niniejszej oferty. Obejmuje on dostęp do 31 specjalizacji (również tych najbardziej pożądanych: 

endokrynologa, diabetologa, onkologa, ortopedę, reumatologa); zabiegi ambulatoryjne, z zakresu alergologii, 

chirurgii, dermatologii, ginekologii, laryngologii, okulistyki, ortopedii, reumatologii, urologii. Badania 

laboratoryjne obejmują zakres hematologii, koagulologii, analityki, biochemii, serologii, diagnostykę chorób 

tarczycy, badania hormonów płciowych i metabolicznych, bogatą diagnostykę cukrzycy, markery nowotworowe, 

diagnostykę anemii oraz osteoporozy, diagnostykę infekcji, bakteriologię, alergeny, immunologię . Badania 

diagnostyczne to między innymi gastroskopia, histopatologia, kolonoskopia, rektoskopia, badania obrazowe 

USG, (również Doppler), RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa (wraz z kontrastem), 

scyntygrafie. Dodatkiem są również pożądane przez Pacjentów gwarantowane szczepienia przeciwko grypie 

oraz profilaktyka stomatologiczna. 

 

Cena miesięcznie za jednego Seniora – 108,00 zł 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• swoboda leczenia – honorujemy skierowania od lekarzy spoza placówek enel-med 

• konsultacje lekarskie dla dzieci i dorosłych bez skierowań 

• kompleksowe i dopasowane do potrzeb klienta pakiety medyczne 

• opiekun biznesowy klienta 

• programy profilaktyczne dla pracowników, które pogłębiają świadomość i potrzebę troski o zdrowie 

• portal klienta do obsługi administracyjnej programu opieki medycznej 

• pakiety indywidualne, rodzinne i partnerskie, dla seniorów 

 

 

 

• punktualność – przestrzegamy ustalonych godzin wizyt 

• szybki kontakt z konsultantami call center przez 7 dni w tygodniu 

• telefoniczny dyżur pielęgniarski 24h na dobę 

• system online i aplikacja do umawiania i odwoływania wizyt 

• obsługa VIP dla najbardziej wymagających pacjentów 

 

  



 

 

 
 

• e-wizyty – konsultacje lekarskie z dowolnego miejsca na świecie 

• potwierdzenie obecności w oddziale jednym kliknięciem przez aplikację 

• wyniki badań dostępne online 

• możliwość omówienia wyników w ramach e-wizyty 

• wszystkie zalecenia lekarskie dostępne w jednym miejscu 

• umawianie, odwoływanie oraz podgląd zaplanowanych wizyt 

• lista rezerwowa, powiadomienia o terminach wizyt, gdy inny pacjent  

zwolni termin spełniający preferowane kryteria wyszukiwania 

• ranking lekarzy enel-med na podstawie ocen pacjentów 

• zamawianie recept na leki stosowane stale 

• wykaz placówek na terenie całego kraju 

• możliwość synchronizacji z kalendarzem w telefonie 

• możliwość weryfikacji tożsamości przez mojeID 

 

 

 

 

 

  
wideorozmowa 

 
rozmowa 

telefoniczna 
czat 

 

Wygodny sposób korzystania z konsultacji 

lekarskich bez wychodzenia z domu lub biura. 

• konsultacja lekarska 

• interpretacja wyników badań 

• diagnoza i zalecenia lekarza 

• e-recepta 

• e-skierowanie 

• e-zwolnienie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• sprawnie wykonywane badania – w jeden dzień, w jednym oddziale 

• kompleksowy zakres badań dla stanowisk biurowych i produkcyjnych (łącznie z badaniami kierowców)  

• portal klienta do zarządzania badaniami profilaktycznymi  

• monitorowanie ważności orzeczeń lekarskich 

• możliwość umawiania badań medycyny pracy przez formularz zgłoszeniowy dostępny online 

medycynapracy.enel.pl 

 

 

• zgłaszanie osób do programu opieki medycznej i ich wyrejestrowanie 

• zmiany rodzaju pakietu 

• monitorowanie ważności badań medycyny pracy 

• wystawianie skierowań na badania medycyny pracy 

• zmiany danych teleadresowych pracowników i ich rodzin 

• podgląd specyfikacji rozliczeniowych do faktur 

• raportowanie zmian wprowadzonych za pośrednictwem portalu, które dotyczą osób objętych opieką 

medyczną 

• zamawianie szkoleń tematycznych dla pracowników 

 

 

Przez cały czas trwania umowy nad jej realizacją czuwa dedykowany zespół opiekunów biznesowych. Podczas 

cyklicznych spotkań z klientem udostępnia raporty dotyczące potrzeb zdrowotnych pracowników, oraz na 

bieżąco informuje o nowych usługach, nowych lokalizacjach oddziałów i innych ważnych zmianach.  

Bliska współpraca między działem personalnym klienta buduje długofalową relacją biznesową, dzięki której 

klient będzie się czuć usatysfakcjonowany z oferty dostosowanej do potrzeb firmy i realizowanej strategii 

wellbeing. 

O profesjonalną i sprawną obsługę umowy dba również Departamentu Administracji i Wsparcia Procesów 

Obsługi Klienta w enel-med.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W enel-med oferujemy profesjonalną rehabilitację pacjentom: z problemami ortopedycznymi 

i neurologicznymi, ze schorzeniami o charakterze przeciążeniowym i przewlekłym oraz po operacjach  

i urazach. Kadra doświadczonych fizjoterapeutów dobiera program rehabilitacji i zakres zabiegów do 

indywidualnych potrzeb pacjenta. Nasi specjaliści codziennie pomagają odzyskać sprawność zarówno 

dorosłym, jak i dzieciom.  

 

 

 

8 oddziałów enel-med 

 

 

WARSZAWA 
Oddział Galeria Północna 
ul. Światowida 17 
Oddział Promenada 
ul. Ostrobramska 75c 
Oddział Puławska 
ul. Puławska 326 
Oddział Ursus 
ul. Aleksandra Prystora 8 

KRAKÓW 
Oddział Klimeckiego 
ul. Stanisława Klimeckiego 1 

POZNAŃ 
Oddział Kupiec Poznański 
pl. Wiosny Ludów 2 

TARNOWO PODGÓRNE 
Oddział Tarnowo Podgórne 
ul. Nowa 54 

WROCŁAW 
Oddział West Gate 
ul. Lotnicza 12 

 

 

 

 

 

WARSZAWA 

Oddział enel-sport Łazienkowska  
ul. Łazienkowska 3 
Oddział enel-sport Galeria Młociny 
ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 

ŁÓDŹ 
Oddział enel-sport Manufaktura 
ul. Drewnowska 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 oddziały enel-sport 
 



 

implantologia 

 

protetyka 

 

ortodoncja 

 
stomatologia 
estetyczna 

 

stomatologia 
zachowawcza 
i endodoncja 

 

stomatologia 
dziecięca 

higiena 
jamy ustnej 

chirurgia 
stomatologiczna 

periodontologia 
 

leczenie 
dysfunkcji 

narządu żucia 

wybielanie 
zębów 

pełna diagnostyka 
radiologiczna (RTG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z naszych usług stomatologicznych można skorzystać w 20 oddziałach enel-med w Warszawie, Łodzi, 

Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Nasza oferta stomatologiczna jest przeznaczona dla 

pacjentów zarówno prywatnych, jak i abonamentowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 76 gabinetach na terenie całego kraju zatrudniamy łącznie ponad 200 lekarzy stomatologów oraz ponad 

140 asystentek i higienistek stomatologicznych. Aby zapewnić jak najszerszy wachlarz usług, współpracujemy 

z największymi i najlepszymi laboratoriami protetycznymi i ortodontycznymi. Dysponujemy nowoczesnym 

sprzętem i wykorzystujemy wyłącznie nowoczesne materiały. Dzięki temu możemy zaoferować naszym 

pacjentom nie tylko podstawowy zakres leczenia, czyli profilaktykę stomatologiczną, leczenie zachowawcze, 

endodoncję, periodontologię, ale także wysokiej jakości usługi specjalistyczne. Wszyscy pacjenci – zarówno 

dorośli, jak i najmłodsi – mogą skorzystać z leczenia pod narkozą lub w znieczuleniu podtlenkiem azotu. 

Wciąż dynamicznie rozwijamy naszą sieć gabinetów stomatologicznych na terenie całego kraju i poszerzamy 

zakres oferowanych świadczeń stomatologicznych. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enel-med docenia znaczenie profilaktyki. Dlatego zalecamy regularną ocenę stanu zdrowia, która pozwala 

zapobiec licznym chorobom lub łagodzić ich skutki. Oferujemy programy profilaktyczne, które dotyczą 

najczęściej obecnie pojawiających się problemów zdrowotnych. 

 

Program jest przeznaczony przede wszystkim dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poznać stan swojego 

zdrowia bez konieczności odbywania wielu wizyt lekarskich i wykonywania wielu badań w różnych miejscach. 

W ramach Programu 24h dla zdrowia zapewniamy wstępny, pogłębiony wywiad u lekarza prowadzącego, 

konsultacje u lekarzy specjalistów oraz wykonujemy kilkadziesiąt badań laboratoryjnych, elektrofizjologicznych 

i obrazowych. Na podstawie wszystkich wyników badań i opinii lekarz prowadzący dokonuje kompleksowej 

diagnozy oraz przekazuje zalecenia odnośnie do dalszego postępowania. 

Jak ważne jest regularne dbanie o zdrowie, przypomina nam dopiero poważna choroba, która nieoczekiwanie 

dotyka nas lub naszych bliskich. Nadciśnienie, choroba wieńcowa, cukrzyca czy zawał – na każde z tych 

schorzeń sami pracujemy przez lata, zapominając o profilaktyce i zdrowym trybie życia. Zdaniem lekarzy 

specjalistów regularna profilaktyka pomaga zapobiec wielu groźnym chorobom (w tym chorobom 

cywilizacyjnym), łagodzi ich skutki lub zwiększa szanse ich wyleczenia.  

 

Świadomi ogromnego znaczenia profilaktyki zdrowotnej oferujemy Państwa pracownikom szkolenia i programy 

profilaktyczne w siedzibie firmy lub szklenia online, m.in.: 

• Dzień dla zdrowia – wykonujemy badania, które pomagają wcześnie wykryć choroby cywilizacyjne lub 

zapobiec ich rozwojowi, 

• Pierwsza pomoc przedmedyczna, 

• Profilaktyka bólów kręgosłupa, 

• Stres – jak sobie z nim radzić, 

• Zdrowe odżywianie. 

 

Szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane) pozwalają uniknąć wielu chorób. Szczepienia to 

najskuteczniejsza ochrona również przed grypą i jej powikłaniami, a wirus grypy stanowi najczęstszą przyczynę 

zachorowań w okresie jesienno-zimowym i absencji chorobowych. 

Prowadzimy akcje szczepień ochronnych w siedzibie firmy dla grup powyżej 20 osób.   



 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDAŃSK  

Centrum medyczne enel-med oddział Grunwaldzka al. Grunwaldzka 163 

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ im. Kontradmirała 

profesora Wiesława Łasińskiego 
ul. Polanki 117 

Centrum Diagnostyki Medycznej Endomed sp. z o. o. sp. k. ul. Staropolska 32 

Centrum Diagnostyki Medycznej Endomed sp. z o. o. sp. k. ul. Subisława 24 

Centrum Diagnostyki Medycznej Endomed sp. z o. o. sp. k. ul. Opolska 5 

Centrum Medyczne Zaspa sp. z o.o. ul. Burzyńskiego 1 

Fizjostacja Gabinet Fizjoterapii Ewa Szerszeń ul. Obrońców Wybrzeża 2 

Gdańskie Centrum Zdrowia sp. z o. o. ul. Oliwska 62 

Geers Akustyka Słuchu sp. z o.o. al. Grunwaldzka 76/78 

Sensoria Pracownia Psychologiczna Joanna Klimaszewska ul. Arkońska 29 A 

GDYNIA  

Centrum medyczne enel-med oddział Alfa Plaza ul. Stefana Batorego 28/32 

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka sp. z o. o. ul. Sojowa 22 

Centrum Psychotechniki Joanna Rosielewska ul. Zgoda 8 

Ewelina Kniga Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Med-Reh ul. Wendy 15, lok. 003 

Geers Akustyka Słuchu sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 6/50 

Ośrodek Diagnostyki Medycznej sp. z o. o. ul. Starowiejska 47 

Pracownia Psychologiczna ul. Opata Hackiego 10b 

KATOWICE  

Centrum medyczne enel-med oddział Chorzowska ul. Chorzowska 152 

Centrum medyczne enel-med oddział Ligocka ul. Ligocka 103 

Ewamed Ewa Żurek ul. Dąbrówki 10 

Inter-Med. s. c. ul. Grabowa 32 

Mrs. Spine Fizjoterapia Karolina Piwowarska ul. Sobieskiego 11 

Nzoz Alfa-Med Rafał Wilk ul. Teatralna 10 

Profimed Zakład usług Rehabilitacyjno-Socjalnych sp. z o.o. ul. Gliwicka 2 

 

 

przychodni przyzakładowych 

31  wieloprofilowych oddziałów enel-med 

kliniki ortopedii i rehabilitacji enel-sport 

szpital enel-med 

5  

3  

1  



 

KRAKÓW  

Centrum medyczne enel-med oddział Galeria Krakowska ul. Pawia 5 

Centrum medyczne enel-med oddział Klimeckiego ul. Stanisława Klimeckiego 1 

Centrum medyczne enel-med oddział Wadowicka ul. Wadowicka 3a 

Aurismedic Maciej Małysa ul. Rynek Kleparski 12 

Denta-Med Całodobowe Centrum Stomatologiczne ul. Augustiańska 13 

Effi Clinic Sp. z o.o. sp.k. ul. Sokołowskiego 19 

Evita Centrum Medyczne ul. Szlak 28/8 

Feel Better Centrum Rehabilitacji Krakowska ul. Kobierzyńska 98 

Geers Akustyka Słuchu sp. z o.o. Al. Słowackiego 60 

Kam-Med Pracownia Psychotechnicza ul. Konecznego 6/19 

Medicina sp. z o.o. SCDZ ul. Grzegórzecka 67c (Wiślane Tarasy) 

Medicina sp. z o.o. SCDZ ul. Rogozińskiego 5 

Medicina sp. z o.o. SCDZ ul. Barska 12 

Rondo Czyżyńskie Psychologiczna Pracownia Badań Kierowców ul. Zacisze 7 

Scanmed S.A. ul. Podgórska 36 

Scanmed S.A. ul. Armii Krajowej 5 

Wyrobek zakład rentgena i USG sp. z o. o. Ul. Smoleńsk 25/2 

ŁÓDŹ  

Centrum medyczne enel-med oddział Piłsudskiego  ul. Piłsudskiego 24 

Centrum medyczne enel-med oddział Manufaktura ul. Drewnowska 58 

Centrum Diagnostyki I Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 215 

Dermed NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. Piotrkowska 48 

Emdar Emanuela Bagłaj ul. Zgierska 10 

Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J. Nofera ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 

Neuromedica Instytut Alicja Kubik ul. Zgierska 249 

Olmed sp. z o.o. sp. k. ul. Jagienki 32 

Salve Medica ul. Szparagowa 10 

Wizja V sp. z o .o. ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 92 

Lok. 2 
Wizja V sp. z o. o. ul. Okólna 181 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ ul. Sporna 19/23 

POZNAŃ  

Centrum medyczne enel-med oddział Kupiec Poznański pl. Wiosny Ludów 2 

Centrum medyczne enel-med oodzał Malta ul. Maltańska 1 

Affidea sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. 194/202 

Medic Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. Grochowska 50 

Neomedica (Pro Spa sp. z o.o.) ul. Świetlana 25 

Słuch-Info Michał Tomczak ul. Szamarzewskiego 44a/4a 

SOCHACZEW  

Centrum medyczne enel-med oddział Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 14 

TARNOWO PODGÓRNE  

Centrum medyczne enel-med oddział Tarnowo Podgórne ul. Nowa 54 

WARSZAWA  

Centrum medyczne enel-med oddział Atrium al. Jana Pawła II 29 

Centrum medyczne enel-med oddział Blue City al. Jerozolimskie 179 

Centrum medyczne enel-med oddział Centrum al. Solidarności 128 

Centrum medyczne enel-med oddział Domaniewska ul. Domaniewska 49 



 

Centrum medyczne enel-med oddział Forest ul. Burakowska 14 

Centrum medyczne enel-med oddział Galeria Młociny ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 

Centrum medyczne enel-med oddział Galeria Północna ul. Światowida 17 

Centrum medyczne enel-med oddział Homepark Targówek ul. Malborska 47 

Centrum medyczne enel-med oddział Postępu ul. Postępu 6 

Centrum medyczne enel-med oddział Promenada ul. Ostrobramska 75c 

Centrum medyczne enel-med oddział Przyokopowa  ul. Przyokopowa 31 

Centrum medyczne enel-med oddział Puławska ul. Puławska 326 

Centrum medyczne enel-med oddział Ursus ul. Aleksandra Prystora 8 

Centrum medyczne enel-med oodział Wilanów al. Rzeczypospolitej 14 

Centrum Medyczne enel-med oddział Zacisze 

 
Ul. Gilarska 86c  

561 Expert Rafał Trzebieniak ul. Wał Miedzyszyński 646II/E lok.3 

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis sp. z o.o. ul. Górczewska 89 

Centrum Słuchu i Mowy sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 30 

EEG Instytut Michaela Pakszysova ul. Londyńska 2 

Fundacja Zdrowie  ul. Aleja Dzieci Polskich 17 

Krzysztof Toth Nukleomed NZOZ ul. Żegańska 46a 

Medi-Park sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 

Best Med  al. Jerozolimskie 87 

Premium Medical ul. Kobielska 23 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 84/86 

WROCŁAW  

Centrum medyczne enel-med oddział Arkady Wrocławskie ul. Powstańców Śląskich 2/4 

Centrum medyczne enel-med oddział Green2day ul. Szczytnicka 11 

Centrum medyczne enel-med oddział West Ggate ul. Lotnicza 12 

Centrum Gastrologiczno-Hepatologiczne sp. z o.o. sp.k. ul. Krynicka 37/39 

Centrum Diagnostyki Obrazowej NZOZ Skanmex Diagnostyka ul. Krasińskiego 29 

Centrum medyczne Medix ul. Hirszfelda 16-17 

Centrum medyczne Practimed sp. z o. o. ul. Pabianicka 25 

Estomedica Centrum Medyczne Monika Kulisiewicz ul. Słowiańska 27b 

Gabinet Neurologii Dziecięcej i EEG ul. Ostrowskiego 3 Gab. 123 

Medfemina sp. z o.o. Szpital S. K. ul.  Borowska 262 

Pro Salus s. c., Łukasz Wiktorek, Małgorzata Wiktorek ul. Grabiszyńska 208 

Scanmed S.A. ul. Krasińskiego 9 

 

Szczegółowy wykaz sieci placówek medycznych w całej Polsce znajduje się na stronie enel.pl  

https://enel.pl/znajdz-placowke/ 
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