
  
 

Opieka medyczna dla Ciebie  

i Twoich pracowników 

 
Propozycja przygotowana dla 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

MATERIAŁ 

MARKETINGOWY  
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Jesteśmy jednym z kluczowych 

operatorów medycznych w Polsce 
 

 
Najważniejsze dla nas jest to, aby zapobiegać chorobom, a w razie 

zachorowania szybko sprawdzić stan zdrowia pacjenta, stawiać 

diagnozę i ustalać plan leczenia.  

 
 

 

 

Realizujemy strategię pracodawcy  

w zakresie ochrony zdrowia  

pracowników 
 

Jesteśmy blisko dzięki ogólnopolskiej  

sieci własnych placówek 

wielospecjalistycznych 

 

 

Zapewniamy konsultacje lekarskie  

z dowolnego miejsca na świecie,  

przez całą dobę 

 

Do ochrony zdrowia podchodzimy 

kompleksowo, od profilaktyki  

po leczenie i wsparcie w długotrwałej 

chorobie 

W trosce o zdrowie pracowników 

stworzyliśmy unikatowy model opieki 

medycznej 
 
 

Kładziemy nacisk na profilaktykę i badania przesiewowe.  

Wspieramy także zdrowy styl życia. 

 
 Oferujemy innowacyjne rozwiązania  

w opiece medycznej i obsłudze 

pacjenta 

 Oferujemy kompleksowe badania  

 medycyny pracy 

 

 

 
Dostosowujemy naszą opiekę  

do potrzeb firmy  

i jej pracowników 

 Wspieramy pracodawcę  

na każdym etapie  

współpracy 
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 Mamy 130 własnych  

placówek medycznych 

 

 Oferujemy telemedycynę – opiekę 

medyczną bez wychodzenia z domu 

 

 

 
Współpracujemy z 2 200 placówkami 

partnerskimi w ponad  600 miastach  

w Polsce 
 

 

 

 Zapewniamy całodobową infolinię  

– średni czas oczekiwania na połączenie  

to zaledwie kilkanaście sekund 

 

 Nasz zespół medyczny tworzy 6000 

pracowników 

 

 Zapewniamy obsługę VIP 

 

 Zapewniamy opiekę profesjonalnej kadry 

medycznej, Rady Naukowej oraz wsparcie 

Rzecznika Zdrowia 
 

 

 Zapewniamy krótki czas oczekiwania  

na wizytę - u internisty i pediatry do 2 dni 

roboczych, u lekarza specjalisty do 5 dni 

roboczych 

 

 Udostępniamy portal mojePZU  

do samodzielnego umawiania wizyt  

i zarządzania usługami 
 

 

 Współpracujemy z blisko 800 placówkami 

oraz udostępniamy portal do obsługi 

medycyny pracy 
 

 

 

 

PZU Zdrowie  

to dobry wybór 
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Abonament medyczny 
 

Zadbaj o zdrowie swoich pracowników i zbuduj pozytywny wizerunek pracodawcy. 

Zaoferuj pracownikom abonament medyczny.  

Poznaj zakresy opieki medycznej i wybierz te, które najlepiej odpowiadają na potrzeby 
Twoich pracowników.  

 

ŚWIADCZENIA STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM 

wizyty u lekarzy 
bezpłatne, bez limitu 

19 specjalizacji 25 specjalizacji 29 specjalizacji 33 specjalizacji 

wizyty u specjalistów 
bezpłatne, 4 w roku 

brak brak psychiatra 
psychiatra, 
psycholog 

badania diagnostyczne  

bezpłatne, bez limitu 
22 rodzaje 178 rodzaje 314 rodzajów 378 rodzajów 

badania diagnostyczne  
ze zniżką 15%, bez limitu 

118 rodzajów 118 rodzajów brak brak 

zabiegi ambulatoryjne  
bezpłatne, bez limitu 

29 zabiegów 29 zabiegów 29 zabiegów 29 zabiegów 

wizyty domowe 
bezpłatne 

brak 2 wizyty rocznie 4 wizyty rocznie 4 wizyty rocznie 

szczepienia ochronne 
bezpłatne 

brak 
grypa sezonowa, 

tężec 
grypa sezonowa, 

tężec 

grypa sezonowa, 

tężec,  
WZW typu A i B 

rehabilitacja ambulatoryjna 
bezpłatna 

brak brak brak 30 zabiegów rocznie 

przegląd stomatologiczny 

bezpłatny 
raz w roku raz w roku raz w roku raz w roku 

stomatologia zachowawcza 
bez limitu 

20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 

program profilaktyczny 
bezpłatnie 

raz w roku raz w roku raz w roku raz w roku 

konsultacje profesorskie 

bez limitu 
brak brak tak tak 



 

  5/10 

Specjaliści dostępni w poszczególnych 

zakresach abonamentu medycznego 
 

SPECJALISTA STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM 

lekarz rodzinny tak tak tak tak 

pediatra tak tak tak tak 

internista tak tak tak tak 

alergolog tak tak tak tak 

chirurg ogólny tak tak tak tak 

dermatolog tak tak tak tak 

diabetolog tak tak tak tak 

endokrynolog tak tak tak tak 

gastrolog tak tak tak tak 

ginekolog tak tak tak tak 

kardiolog tak tak tak tak 

nefrolog tak tak tak tak 

neurolog tak tak tak tak 

okulista tak tak tak tak 

ortopeda tak tak tak tak 

reumatolog tak tak tak tak 

urolog tak tak tak tak 

otolaryngolog tak tak tak tak 

pulmonolog tak tak tak tak 

hepatolog brak tak tak tak 

hematolog brak tak tak tak 

anestezjolog brak tak tak tak 

audiolog brak tak tak tak 

chirurg onkolog brak tak tak tak 

onkolog brak tak tak tak 

radiolog brak brak tak tak 

wenerolog brak brak tak tak 

lekarz chorób zakaźnych brak brak tak tak 

neurochirurg brak brak tak tak 

psychiatra (4 wizyty rocznie) brak brak tak tak 

proktolog brak brak brak tak 

chirurg naczyniowy brak brak brak tak 

specjalista rehabilitacji brak brak brak tak 

traumatolog brak brak brak tak 

psycholog (4 wizyty rocznie) brak brak brak tak 
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Nielimitowane badania diagnostyczne 

dostępne w poszczególnych zakresach  

abonamentu medycznego 
 

BADANIA 

DIAGNOSTYCZNE 
STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM 

serologiczne i immunologiczne  tak tak tak tak 

bakteriologiczne tak tak tak tak 

moczu tak tak tak tak 

cytologiczne wymazu  
szyjki macicy 

tak tak tak tak 

hematologiczne  
i układu krzepnięcia 

brak tak tak tak 

kału brak tak tak tak 

nowotworowe brak tak tak tak 

USG 
bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 

bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 
tak tak 

radiologia -15% 
bezpłatne albo  
ze zniżką 15% 

tak tak 

biopsja cienkoigłowa tarczycy -15% -15% tak tak 

endoskopia -15% -15% tak tak 

czynnościowe (EKG, EMG, spirometria) 
bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 

bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 
tak tak 

biochemiczne 
bezpłatne albo  
ze zniżką 15% 

bezpłatne albo  
ze zniżką 15% 

tak tak 

hormonalne -15% 
bezpłatne albo  
ze zniżką 15% 

tak tak 

immunologiczne -15% -15% tak tak 

wirusologiczne -15% -15% tak tak 

skórne testy alergiczne -15% -15% tak tak 

TK i NMR -15% -15% tak tak 
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Propozycja cenowa 

 
Poniżej znajdziesz ceny za zakresy abonamentu dla Ciebie i Twojego 

pracownika oraz dla Waszych rodzin. 

 
Liczba pracowników: 1310 

w tym 800 kobiet i 510 mężczyzn 
 

 

 

 

 

Propozycja jest ważna od 06.12.2022 do 05.03.2023 pod warunkiem przystąpienia do abonamentu medycznego – 

minimum 400 pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKIET 
ZAKRES 

STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM 

indywidualny 
43,00 zł 

55,00 zł 101,00 zł 125,00 zł 

dopłata do partnerskiego 43,00 zł 
55,00 zł 101,00 zł 125,00 zł 

dopłata do rodzinnego 86,00 zł 
110,00 zł 202,00 zł 250,00 zł 
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Kompleksowo dbamy  
o zdrowie pracowników  
– dodatkowe elementy oferty  

W naszej ofercie zdrowotnej stworzyliśmy szereg usług 

dodatkowych. Pozwalają one na uzupełnienie oferty 

abonamentów medycznych, aby jak najlepiej spełniała ona 

potrzeby Twoje i Twoich pracowników.  

 

 

 

 
 Pomoc psychologiczna 

Dla Ciebie, Twoich pracowników  

i Waszych rodzin przygotowaliśmy pomoc 

psychologiczną w trudnych sytuacjach  

– np. w razie śmierci bliskiej osoby, 

poronienia, nowotworu. 

 

 Dodatkowe wsparcie w trakcie ciąży 

Pomagamy przygotować się na narodziny dziecka  
– Twoi pracownicy mogą skorzystać m.in. z porad 

dotyczących fizjologii przebiegu ciąży i porodu oraz 

szkoły rodzenia (refundacja świadczenia). 

 

 

 
Profilaktyka stomatologiczna 

Zapewniamy bezpłatny przegląd 

stomatologiczny i dostęp do zabiegów 

stomatologii zachowawczej ze zniżką. 

 

 

Wyjazdowa akcja szczepień przeciw grypie  

Raz w roku przeprowadzamy akcję szczepień dla 

Twoich pracowników w siedzibie firmy. 

 Doraźna pomoc stomatologiczna  

w Warszawie 

W nagłych wypadkach zorganizujemy wizyty 

poza standardowymi godzinami pracy 

gabinetów stomatologicznych:  

✓ w godzinach nocnych  

✓ w niedziele i święta. 

 

 

Telemedycyna  

Oferujemy zdalne konsultacje ze specjalistami  

7 dni w tygodniu bez wychodzenia z domu  

– na czacie, wideoczacie albo podczas rozmowy 

telefonicznej. Twoi pracownicy mogą omówić  

z lekarzem wyniki badań, porozmawiać o dawkowaniu 

leków, otrzymać skierowanie na badania i receptę  

na leki przyjmowane stale. Bezpośrednio  

po konsultacji z lekarzem przepisane leki mogą 

zamówić do jednej z 2000 aptek. 

 

 

Program profilaktyczny 

Oferujemy gotowe programy 

profilaktyczne oraz tworzymy programy 

indywidualnie dopasowane do potrzeb 

firmy, np. dla osób, które skarżą się na bóle 

kręgosłupa albo planują wzmożoną 

aktywność ruchową. 

 

 

Gabinety telemedyczne 

Zapewniają dostęp do wideokonsultacji lekarskiej. 

Są wyposażone w stetoskop cyfrowy, tzw. 

telemedyczny monitor zdrowia (EKG, pulsoksymetr, 

termometr), ciśnieniomierz oraz kamerkę  

do obrazowania gardła, ucha i skóry. Badania 

wykonywane w gabinetach telemedycznych 

pomagają w diagnostyce oraz w procesie leczenia. 

 

 Konsultacje lekarzy pomocy doraźnej  

W razie nagłego zachorowania lub nagłego 

pogorszenia stanu zdrowia zorganizujemy 
konsultacje lekarskie internistyczne  

i pediatryczne, w trybie pilnym. Usługę 

realizujemy w wybranych lokalizacjach. 

 

 

Recepta bez wizyty u lekarza  

Twoi pracownicy nie muszą już odbywać wizyty 

kontrolnej u lekarza, aby dostać receptę na lek 

przyjmowany stale. Lekarz może ją wystawić zdalnie, 

zgodnie z dostępną dokumentacją medyczną. 
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 Wyjazdowa pomoc pielęgniarska 

Organizujemy całodobową opiekę domową 

dla niesamodzielnych członków rodziny, 

m. in (przy iniekcjach, pomiarach tętna, 

zmianie opatrunków i cewnika. 

 

 

Refundacja  

Zwracamy koszty badań lub wizyt objętych 

abonamentem, ale odbytych poza siecią placówek 

medycznych PZU Zdrowie.  
 

 Szkolenia z pierwszej pomocy 

Prowadzimy szkolenia stacjonarnie w 

siedzibie firmy i online (webinary). 

 

 

Zabiegi proktologiczne i endoskopowe  

Oferujemy 15% zniżki na wybrane usługi medyczne 

w Centrum Medycznym PZU Zdrowie Artimed  

w Kielcach. 

 

 

Zwrot kosztów za wypożyczenie sprzętu 

medycznego 

 
Zwracamy koszty wypożyczenia sprzętu 

medycznego m.in. kul, ortez czy balkonika, 

wg. cennika PZU Zdrowie. 

 

 

Chirurgia ortopedyczna w Warszawie 

Oferujemy 15% zniżki na zabiegi chirurgii jednego 

dnia w Centrum Medycznym Gamma w Warszawie. 

 

 

Transport medyczny  

Pomagamy zorganiować transport 

medyczny dostosowany do stanu zdrowia. 

 

 

Chirurgia laparoskopowa i ortopedyczna  

w Częstochowie 

Oferujemy 10% zniżki na zabiegi z zakresu chirurgii 

laparoskopowej i ortopedycznej w Centrum 

Medycznym PZU Zdrowie św. Łukasza  

w Częstochowie. 

 

 

Konsultant szpitalny 

Jeśli Twój pracownik znajdzie się w szpitalu, 

zorganizujemy dla niego nielimitowane, 

ogólnolekarskie porady telemedyczne. 

Lekarz udzieli wsparcia merytorycznego  

i wyjaśnieni informacje przekazywane przez 

personel medyczny szpitala.  

 

 

Leczenie uzdrowiskowe 

Oferujemy 20% zniżki na turnusy w sanatoriach 

uzdrowiskowych Krystynka w Ciechocinku oraz 

Elektron w Ustroniu. 

 

 

Doradca szpitalny  

Jeśli Twój pracownik musi przejść planową 

operację chirurgiczną, konsultant infolinii 

przekaże informacje, w których 

państwowych i prywatnych placówkach 

medycznych możesz ją wykonać. 

 

 
Chirurgia jednego dnia 

Oferujemy ponad 130 operacji z zakresu chirurgii 

jednego dnia na terenie kraju,  

w trybie planowym, na podstawie skierowania od 

lekarza. 
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Skontaktuj się z nami 
 

Beata Makowska 

tel.: 510 202 120 

e-mail: bemakowska@pzu.pl 
 

801 405 905   
Opłata zgodna z taryfą operatora 

pzuzdrowie.pl, obserwuj nas na      i   

Niniejszy materiał stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. 
 

https://www.linkedin.com/company/pzuzdrowie/
https://www.facebook.com/pzuzdrowie

