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Kod Świadczeniodawcy: 061/200069 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ ZDROWIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Szanowni Państwo 

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia informację o udziale osób w wieku 60+ w szczepieniu przeciwko COVID-

19, którzy złożyli do Państwa deklarację wyboru i aktualnie znajdują się na liście aktywnej podmiotu POZ. W 

szczególności dane obejmują osoby, które zostały zaszczepione (I lub II dawka) lub zapisały się i oczekują na 

szczepienie.  

Na poziomie ogólnopolskim i poziomie województwa udział ww. osób zaszczepionych i zarejestrowanych na 

szczepienie przeciwko COVID-19 w liczbie osób zapisanych na listy aktywne lekarzy POZ przedstawia się 

następująco: 

Województwo średnia mediana min max 

Małopolskie 59,5% 60,5% 24,2% 83,6% 

Polska 62,1% 62,6% 23,6% 90,6% 

 

W przypadku pacjentów zapisanych na Państwa listę aktywną lekarza POZ odpowiednie dane przedstawiają się 

następująco: 

nazwa miejscowość 
Pacjenci 60 + 

na liście 
Zaszczepieni 

1 dawką 
Kompletnie 
zaszczepieni 

niezaszczepieni 
i niezapisani 

Udział 
zaangażowanych 
(zaszczepionych 

i zapisanych) 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ ZDROWIE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poradnia KLUCZE, ul. 
Zawierciańska 14, Kod 
resortowy cz. VII 001 

KLUCZE 3107 1694 621 1063 66%  

 

Biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby w tej grupie wiekowej, oraz relatywnie 

niewysoki ogólny udział populacji zaszczepionej, należy wspólnie dołożyć starań, by program szczepień objął 

możliwie jak największą grupę pacjentów. Nie mamy wątpliwości że to właśnie Państwo jesteście największym 

autorytetem dla swoich pacjentów i bez waszego wsparcia i mądrej argumentacji wielu mieszkańców Polski może 

odstąpić od szczepienia, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. 

Dlatego zwracamy się do Państwa o dodatkową aktywność w zachęcaniu osób w wieku 60+ do uczestnictwa 

w szczepieniach przeciwko COVID-19. Przekazujemy dane i kierujemy wniosek o zwiększenie aktywności 

zarówno do podmiotów POZ, które prowadza punkty szczepień, jak również tych, które punktów nie utworzyły. 

Szczegółowe informacje o osobach zaszczepionych, które złożyły do państwa deklaracje wyboru są dostępne w 

portalu gabinet.gov.pl 

 


